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 المؤلف : المطهر به محمد الجرموزي

وروي أهنم يغفلوف ويسافروف ويستأجروف من يقبضها ٢تم والعجم يعرفوف ذلك حىت مل يبق 
إىل اٟتاج أٛتد ]رٛتو اهلل[ التفات ومثلهم وأكثر منهم الكلبييوف من الظاىر وبٍت صرَل 

صار يكتب ابنتو جامكية ويسميها ولداً يف الدفًت بأف ٭تذؼ ىاء التأنيث من وأف الرجل 
٨تو سعيدة، فصاروا منهم وحفظوا ببلدىم من جنود اٟتق وقتلوا دوهنا كما سيأٌب قاتلهم 

اهلل، وكاف وصل اإلماـ عليو السبلـ األمَت ا١تسيح ابن ا١تطهر بن ناصر اٟتمزي من اٞتوؼ 
و من ستُت فارساً فقاـ بو اإلماـ عليو السبلـ وقد كاف اإلماـ حابساً نفسو للجهاد يف ٨ت

عليو السبلـ جعل الببلد اليت كانت بنظر القاضي ا٢تادي رٛتو اهلل بنظر القاضي األعلم 
ٚتاؿ الدين علي بن أٛتد بن أيب الرجاؿ، وقد صلحت بو الببلد، وأمره اإلماـ عليو السبلـ 

متثل فيو أمر اإلماـ عليو السبلـ وطلع من بٍت قيس إىل ٢تذا األمَت بالطاعة فصار إليو وا
اٟتَتي من آؿ أيب اٟتسُت، وقصده العجم من ٜتر واألمَت علي بن ا١تطهر بن الشويع 

فقاتل يوماً وقتل من أصحابو نفر من األشراؼ، )وانقضت حالتو( على ىزٯتتو إىل بٍت قيس 
ؾ، ٍب صار إىل ابن عمو األمَت حسُت إىل وهنبت أثقالو وبقي أياماً، ٍب عاد إىل مواالة الًت 

 جبل اللوز، وبقيت ببلد ا١تشارؽ قبل ىربو تضطرب.

وأما ببلد سفياف و٤تطة عياف فقد تقدـ أف األمَت عابدين بن مطهر واثناف من أغوات 
العجم كانوا رتبة يف عياف أياـ جعفر باشا وأياـ األمَت حيدر واألمَت صفر فأفسدوا قبائل 

[ كما تقدـ من خوالف والكلبيُت، فخاؼ 447كتبوا منهم ٨تو ألف نفر ]ؽ/سفياف حىت  
اإلماـ عليو السبلـ على صعدة، وقد جعل أيضاً أىل ببلد خيواف رتبة مع الشريف أيب 
الغيث بن ].........[ من قرابة األمَت علي بن مطهر، واألمَت عابدين بن مطهر وكاف 

ا٢تادي رٛتو اهلل أياـ جعفر باشا، وغزا مع  ]قد[ ىرب من عند العجم إىل عند القاضي



القاضي ا٢تادي ونصح، ووقع فيو صائبة يف غزاة جرؼ عبلة من أسفل السر من ببلد ذي 
مرمر فإف ىذه الغزاة قل مثلها ألهنا قريبة من الباشا جعفر وكاف ٥تيماً يف روضة صنعاء 

خوالف وخيار وبٍت قيس، فحصل من ىذا طيبة نفس اإلماـ عليو السبلـ عليو فواله ببلد 
وأمره ْتفظ الطريق يف ما بُت خيار وعياف فخاف اهلل سبحانو وتعاىل وكاد يفسد الببلد 

و٬تمع خيبلً إىل عياف، ٍب يستعيدوف صعدة للعجم، وقد اجتمع ٓتالو األمَت عابدين سراً 
دخل وقدـ إىل حوايل صعدة فبسط لو السيد مشس الدين أٛتد بن ا١تهدي رٛتو اهلل حىت 

صعدة وىو ال يعرؼ أف السيد أٛتد قد عرؼ ما ىو عليو، ٍب قبض عليو وعرؼ اإلماـ 
عليو السبلـ فأمر بأخذ سبلحو وفرسو وىي من شرائف ا٠تيل قل مثلها، وطرده اٞتوؼ ومل 
يلبث إال قليبلً بعدىا، وىلك ىنالك، فأرسل اإلماـ عليو السبلـ ٟتفظ ذلك احملل السيد 

ل والسيد عبد اهلل بن ا٢تادي الرحيب، ٍب خاؼ اإلماـ عليو السبلـ من أٛتد بن ٤تمد الطوي
 ىذه احملطة يف عياف أف يستفحل أمرىا وأف غَته ال يؤثر فيها فإنو

قد أفسد أىل ا١تشارؽ بالعطاء فاستعاف اهلل سبحانو وتعاىل، وطلب اٟتاج مشس الدين من 
ة يف الشاـ وإىل القضاة أىل برط خوالف بلقاه، وكتب إىل السيد أٛتد بن ا١تهدي والساد

ونواحي ا١تشرؽ، وأبقى ولده صفي الدين أٛتد بن أمَت ا١تؤمنُت حفظو اهلل يف شهارة، وكاف 
قد وىل على ا١تشرؽ الشيخ واصل بن علي السَتاٍل عافاه اهلل، ٍب خرج وا١تراتب كلها على 

بن عبد الرٛتن إىل حجة   موالنا ٤تمد رضواف اهلل عليو فتقدـ إىل ا٢تجر وجهز األمَت مطهر
كما تقدـ، وكانت القضايا ا١تذكورة ووصلو إىل ا٢تجر الشيخ صبلح بن ٤تمد الغشمي من 
غشم ا١تسيجد، وكاف مع العجم معظماً، وكاف تلو الشيخ أٛتد الشامي صاحب الفصَتة 

ـز بيتو اآلٌب ذكرىا ىارباً إىل اإلماـ عليو السبلـ وطلب من اإلماـ عليو السبلـ اإلعانة ويل
على العجم ويعمره، ففعل اإلماـ عليو السبلـ وكتب إىل السيد مشس الدين أٛتد بن ٤تمد 
احملنكي اٟتيداٍل وغرباف أهنم يعينونو وٯتدونو ففعل وفعلوا وعمر بيتو وغزاه الًتؾ مراراً وىو 

 [ نفسو ويقتل منهم، ٍب تأتيو األمداد من غرباف وا١تراتب اإلمامية، وًب448٭تفظ ]ؽ/



على ذلك حىت حصل الصلح الكبَت، واتفق يف ا٢تجر قضية ٝتعناىا من غَت واحد وال 
أعرؼ أٝتاء أىلها وال كنت شاىداً إال أف اإلماـ عليو السبلـ طلب بزاً ودراىم قرضة من 
بعض ٕتار ا٢تجر فاعتذره ثبلثة أنفار وٛتلوا درا٫تهم وأرادوا النزوؿ هتامة فوصلوا إىل خارج 

من غريب عذر وعميت أبصارىم فبل يهتدوا فصاحوا باٟتي وىم قريب أف ردونا  ا٢تجر قريباً 
فردوىم فتوسلوا إىل اهلل سبحانو باإلماـ عليو السبلـ ودعا ٢تم فشفاىم اهلل تعاىل وأعانوه ٔتا 

 أمكن، وتقدـ

إىل موضع يسمى الرحضة من أعلى سفياف، وكاف حي الفقيو الفاضل عماد الدين ٭تِت بن 
بلئي من قواعده مع أصحابو أنو يلـز أحد الفقهاء ٯتضوف على الراتب كل ليلة صبلح الث

أحد وأربعُت شرفاً سورة يس ومن قـو سورة الفيل، و١تا علم ٓتروج اإلماـ عليو السبلـ إىل 
ىذا ا١توضع وجهات سفياف وىو يعرفها فبقي حائراً متبلداً شجناً على اإلماـ عليو السبلـ 

ف كثَتاً ال يناـ حىت وصل ا٠ترب بطلوع الرحضة فرأيتو يعيد ذلك على ٍب ثٌت الراتب، وكا
الرسوؿ ويقوؿ: ظهر اإلماـ واٟتمد هلل رب العا١تُت، فلما وصل اإلماـ إىل ىذا ا١توضع 

وصل السيد مشس الدين أٛتد بن ا١تهدي بأىل الشاـ واألمداد الكثَتة وأىل برط وجهات 
ك ّتمع من ببلد سفياف وغَتىم[ فلما تكاثرت ا١تشارؽ، ]ووصل اٟتاج مشس الدين كذل

ا١تراكز حوؿ مدينة عياف وأحاطت ا١تراتب خاطب األمَت عابدين إىل اإلماـ عليو السبلـ 
أنو يفرج عنو وٮترج اٞتوؼ ٔتن معو من عسكر الًتؾ، وكاف عليهم ٛتزة آغا وآخر خفي 

و خاؼ من طوؿ ا١تقاـ علي اٝتو فأجابو اإلماـ عليو السبلـ إىل ذلك ورآه الصواب فإن
اختبلؿ ما بعده ومع ا١تباشرة للحرب خاؼ افًتاؽ سفياف واختبل٢تم فإف عسكره من 
عيوهنم فعرفو اإلماـ عليو السبلـ على أنو ينزؿ اٞتوؼ وطلب من اإلماـ عليو السبلـ 

أربعمائة ٚتل ٖتمل أثقالو ومن معو، فحصلها لو اإلماـ ٍب ٮترجوف من اٞتوؼ بيحاف ٍب 
من مشارؽ اليمن، فلما ذىبوا تقدـ اإلماـ عليو السبلـ ورأى خراب ىذه البلد، رداع 



وكانت فيما يقولوف حصينة على باب فهدمها ووجد فيها ٜتوراً كثَتة، وعدؿ السائلة 
 العظمى إليها ومل يبق إال ا١تشهد ا١تقدس مشهد القاسم بن علي عليو

لربيد أنو كاف يباشر ا٠تراب بيده الشريفة السبلـ وىو خارجها ا١تعروؼ ٔتذاقة، ولقد أخرب ا
ـٌ َعَلى قَػْريٍَة أَْىَلْكَناَىا أَنػَُّهْم الَ يَػْرِجُعوَف{، وكاف خراهبا ]ؽ/ [ يف شهر 449ويقرأ }َوَحرَا

ـ[، ٍب توجو إىل ببلد وادعة ّتموع كثَتة 1617القعدة سنة ست وعشرين وألف]أكتوبر 
ن ببلد الصبيحات وكتب إىل غرباف وطلب من أىل ا١تشارؽ وصار إىل قرية األشطوط م

الفقيو عماد الدين ٭تِت بن صبلح لبلجتماع إىل غرباف، ٍب يكوف القدـو على ٤تطة ٜتر 
يف يـو واحد وقد فرؽ للقبائل رايات، وأرسل السيد الطاىر العبلمة ٤تمد بن علي بن 

وفعل ذلك، ٍب  عشيش رٛتو اهلل ليصلح ما بُت عياؿ قاسم وعياؿ األمَت من غرباف فوصل
اجتمع غرباف وعزموا إىل ا١تسيجد وىم ٨تو من ٙتا٪تائة عسكراً مع السيد أٛتد بن ٤تمد 

احملنكي والفقيو ٭تِت بن صبلح على أصحابو، فلما جاوزنا ا١تسيجد نريد القرب من ٤تاط 
اإلماـ عليو السبلـ حىت اتصلنا ٓتَتاف من أقرب موضع من ٤تطة ٛتومة، وتظهرنا وو٨تن 

ظر ٤تاط اإلماـ عليو السبلـ وإذا بالتعشَتة يف احملطة والبيارؽ منشورة نراىا يف ٤تطة ننت
ٛتومة فاختلج علينا األمر، وإذا برجل من غشم ٮترب السادة الذين يعرفهم ويعرفونو بصوت 

مرتفع: ال يغرونكم فإ٪تا الرؤوس الذين أخذوا ٙتانية عشر رأساً وكذا، فإذا اإلماـ عليو 
ـ السيد عز الدين ٤تمد بن عامر بن علي )رٛتو اهلل( ، والسيد اٟتسن الشامي السبلـ قد

الواصل بغارة من قبل السيد أٛتد بن ا١تهدي رٛتو اهلل فأشار عليهم من أشار بطلوع 
العسكر أوؿ الليل إىل وادي دماج، و١تا صح ألىل ٜتر طلوعهم إىل ذلك ا١توضع، واٟتاج 

 مشس الدين يف جبل صبيح وكاف

ٜتر عدة أمراء عليهم أمَت يسمى شالق مصطفى فيقاؿ إف ا١تشَت عليهم األمَت علي بن  يف
مطهربن الشويع إنكم اغزوىم إىل الوادي يف الليل قبل أف ٬تتمعوا عليكم، فتجهز إليهم 

أمَت وعسكر يف الربع األخَت من الليل فألفوىم آمنُت ال ٮتطر ببا٢تم أف العجم تقصدىم 



ر الدخوؿ عليهم ٤تطتهم، فأوقعوا هبم وىزموىم واحتزوا رؤوساً من القتلى وإ٪تا ىم يف انتظا
 أكثر ٦تا ذكره العشمي، وانتهبوا احملطة وما فيها وبغل السيد اٟتسن.

وأما اٟتاج مشس الدين فأغار عند طلوع الشمس إىل اٟتشحلش ففاتوه فانتهب من قراش 
اإلماـ عليو السبلـ أغار بنفسو  أىل اٟتشحلش، وٚتوع غرباف رجعت ا١تسيجد، فلما بلغ

حىت طلع قيهمة من أعلى بٍت مالك ووجد الناس قد تفاشلوا ومل يكونوا عسكر حرب إ٪تا 
ىم غارات ٣تموعة فإف عساكره عليو السبلـ من ببلد بٍت حيش وحجة والعة كما تقدـ 

َت ذكر ذلك، وكاف عسكر الًتؾ أخذىم اهلل يف ٜتر فوؽ ثبلثة آالؼ قصبة بندؽ من غ
[ والعرب فيكونوا قريباً من ٜتسة آالؼ، فرجع عليو السبلـ 450أىل الببلد وا٠تيل ]ؽ/

وتردد يف وادعة كما سيأٌب إف شاء اهلل تعاىل واهتم وادعة بعض كربائهم بأهنم أعملوا يف 
 ا٢تزٯتة فحلفهم اإلماـ عليو السبلـ طيبة لنفسو ونفوس وادعة.

 ]أخبار ذيفاف[
ل ذيفاف ورتبة العرقة من أعلى الصيد فإنو اتفق على األمَت ناصر بن وأما قضية مواالة أى

ٛتزة الذيفاٍل من األمَت ٤تمد ٜتخم ما أغضبو، وكاف عنده رتبة من العجم فطردىم ونّصر 
لئلماـ عليو السبلـ وأرسل إىل ببلد الصيد وبٍت زىَت فتقدـ هبم القاضي ٚتاؿ الدين علي 

ذيفاف وقطعوا الطريق على ٤تطة العجم، وغزا األشراؼ  بن أٛتد بن أيب الرجاؿ، وحفظوا
إىل البوف، ٍب إف األمَت ا١تذكور أرسل عليهم ٤تطة من عنده من الصرارة، ٍب خرحت أخرى 

من صنعاء وٚتعوا عليهم فأخرجوىم من ذيفاف بعد حرب شديد قتل فيو من الفريقُت 
يلي ذيفاف، وكاف يف ٜتر عند  ٚتاعة، وأخرج األشراؼ أىلهم إىل العرقة أعلى الصيد ٦تا

شالق مصطفى بن عم األمَت ناصر الشريف الفارس عبد اهلل بن ٤تمد وكاف لو مع العجم 
حالة فلما بلغو ما بُت ]ابن[ عمو والعجم وقد كاتبو أف ينجا بنفسو إىل اإلماـ عليو السبلـ 

كانت ىذه الفتوحات ال يؤاخذ ّتريرتو ىرب إىل اإلماـ عليو السبلـ إىل شهارة احملروسة، و 
قبل خروج اإلماـ عليو السبلـ عياف فعظمو اإلماـ وكاف ىذا األمَت عبد اهلل يف حكم 



الغافل عن اإلمامة وطريق آبائو الكراـ، فلما عرؼ اإلماـ عليو السبلـ ورأى أحوالو الشريفة 
ليو من ومن عنده من الفضبلء أقبل إىل اهلل سبحانو وتعاىل بالتوبة ا٠تالصة وأذىب ما ع

لباس العجم، وكاف لو أحواؿ طيبة، واستمر على ذلك كما سيأٌب إف شاء اهلل تعاىل وقد 
تقدـ يف ذكر غارب أثلة أف من أسرائها األمَت عامر بن حسن الذيفاٍل وابن أخيو أٛتد، 

و١تا صلح حاؿ ىذا األمَت عبد اهلل ضمن على األمَت عامر وٚتاعة مثل جوىر كاشف من 
 درويشأصحاب األمَت 

وأصلو من عبيدىم، والشيخ ٤تمد عجَت ا١تعروؼ بأيب وردة إىل ٨تو اثٍت عشر فارساً 
وأطلقهم اإلماـ عليو السبلـ من اٟتبس، وأحسن إليهم وأعطاىم سبلحاً وخيبلً ٍب أرسلهم 

 إىل األمَت ناصر.
بقائهم يف وأما األمَت عبد اهلل فلم تطب نفسو ١تفارقة اإلماـ عليو السبلـ و٢تم يف أياـ 

العرقة بعض مغازي ٍب انقطعوا من ببلدىم وذىبت أموا٢تم فثقل على اإلماـ عليو السبلـ  
[ فكفاىم 451كفايتهم، وكانوا أىل سعة دائرة وال يعرفوف قانوف اإلماـ عليو السبلـ ]ؽ/

اإلماـ وأعطاىم العطاء اٞتزيل، وكاف فرحاف كاشف قد صبغ فيو عطاء العجم وكاف من 
فحملهم آخر ا١تدة على الرجوع يف اٟتافرة وذىاب الدنيا واآلخرة، ومل يفعل ٢تم األشرار، 

العجم غَت أف أرجعوا ٢تم حصنهم، ٍب تعقب فضيحتهم الصلح، و١تا طلع اإلماـ عليو 
السبلـ إىل ظفار وذيبُت لزيارة األئمة عليهم السبلـ واستنهاض حاشد وبكيل، ووصلو ىذا 

وأعطاه اإلماـ عليو السبلـ ما وصل لو من النذور وغَتىا  األمَت ٛتزة وأنا شاىد ذلك،
حىت لقد ٛتلوا على اٞتماؿ الرب وغَته من غَت النقود والسبلح، و١تا تودع اإلماـ عليو 

السبلـ وقد وصل لو من ا١تشارؽ نذور من الغنم الكبار والضيافات فأمر أف يلحقوه ما 
ستما٢تم ىذا العبد حىت خسروا الدنيا بقي منها فكانت ستمائة رأس غنم من الكبار، وا

واآلخرة، ولقد كاف اإلماـ عليو السبلـ ٭تمل ٢تم الطعاـ من شهارة إىل العرقة كل شهر 
 قافلة من غَت ما ٭تصل من الصيد وجهاتو.



وأما األمَت عبد اهلل بن ٤تمد فاستقاـ على التوبة وأقبل إليها وظهر أثرىا عليو، وكاف كثَت 
ووضائف الطاعات حىت تويف رٛتو اهلل بعد وفاة اإلماـ عليو السبلـ ا١تبلزمة للمسجد 

بأشهر يف درب األمَت من أعماؿ أقر، وأراد اإلماـ ا١تؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو أف ينزؿ من 
شهارة للصبلة عليو فاستناب لذلك، وكاف يف ىذا األمَت شجاعة وفراسة غَت أنو غافل عن 

يفو، ولقد حدث اإلماـ عليو السبلـ وكذا موالنا اٟتسن بن النظر يف سبيل سلفو وٙترة تكل
شرؼ الدين نفع اهلل بو وغَت٫تا وٝتعت ذلك منو أيضاً بغريبة وآية عجيبة أنو كاف حي 

عمو األمَت الكبَت الفارس الشهَت ٛتزة بن أٛتد الذيفاٍل بعد انقطاع دولة ا١تطهر بن اإلماـ 
وه، و١تا دعا اإلماـ عليو السبلـ وقد توجل يف شرؼ الدين وأوالده صار إىل العجم وعظم

صنعاء وكثر أوالده فيها أمر ولديو ناصر وا٢تادي با١تسَت إىل اإلماـ عليو السبلـ وأف 
٬تاىدوا معو على أهنما خالفاه، وكاف ٢تما يف القضية األوىل جهاد حسن وتأثَت، ٍب إف 

علل على االنتصاب يف وجو اإلماـ الًتؾ أمروه با٠تروج معهم ٟترب اإلماـ عليو السبلـ فت
 عليو السبلـ فما قبلوا منو، ٍب أخرجوه مع أمَت للعجم يسمى أٛتد شوباف إىل جهة أ٢تاف.

 ]من كرامات اإلماـ[
قاؿ األمَت عبد اهلل ا١تذكور: وكنت أختص بعمي ىذا وال أفارقو ووصلنا من ذيفاف أخبار 

مواضعنا وأطرافنا، فكنت أقوؿ لعمي: نعود الصيد وقيامهم مع اإلماـ عليو السبلـ وغزوىم 
[ونقاتل عن بلدنا وقطائعنا وىو ال يرضى شيئاً من ذلك ويتعلل علي 452جهاتنا ]ؽ/

فشكوت على األمَت الًتكي واتفقت معو أنو يكتب يل إىل طاغيتهم سناف لعنو اهلل أف 
بوف وما إليو، ٬تهز معي ٤تطة إىل ا١تنجدة من أعلى البوف ا١تتصل بذيفاف حىت ٨تفظ ال

ففعل وأرسل معي الباشا سناف لعنو اهلل عسكراً مع رئيس عليهم وقد أغضبت عمي فقل 
طمعهم من ببلدنا، ٍب إنو بلغٍت أف الصيد ٭تتاجوف األسواؽ واٟتوائج من جهات ا١تغارب 

فيجتمعوف إىل ثبلثُت أو أربعُت نفراً ويقطعوف البوف إىل ببلدنا، فقلت يف نفسي ١تا فيها 
عداوهتم وبغضهم لو كمنت ٢تم يف البوف وأشفي صدري بقتل ما قدرت عليو منهم  من



فإ٪تا ىم أىل سفر ال حالة ٢تم وأقطع أٍل أقدر أقتلهم ١تا أجد يف نفسي من القوة وما قد 
خالطٍت من عداوهتم مع أف يل فرساً ال نظَت ٢تا يف ذلك الوقت، فكمنت ليلة ٍب أخرى ومل 

الثالثة أو الرابعة نظرت سواداً مقببلً من جهة الصيد حزرت ذلك أجد منهم أحداً، ويف 
سواد أربعُت رجبلً فاستفرىت فرسي وتأىبت ٢تم، فلما قرب مٍت ذلك السواد فإذا ىي 

دابة عظيمة كأ٪تا ىي البيت القصَت ا١تتوسط ٢تا عنق ليس بالطويل، وعرض ظهرىا وطو٢تا 
يداً و٢تا حركة، قاؿ: فقلت وىذه قتلها ٨تو من عشرة أذرع أو يزيد على ذلك ٘تشي رو 

مفخرة أحوزىا فحركت فرسي للحملة عليها وٯتمت الرمح معظم سوادىا، فلما قربت منها 
 رفعت أذنيها كأ٪تا كل واحدة إىاب شاة ففرت

الفرس من ٖتيت ال أملكها حىت جاوزت غلوة شوط الفرس، ٍب أعدهتا فعادت كذلك ٍب ال 
علقت ىذه الدابة جبل الكلبيُت من جهات صيحاف، فلما زاؿ كذلك مٍت ومنها حىت ت

صعدت اٞتبل ترامى من حافرىا الشرر ونزؿ من اٞتبل حجارة كل حجارة منها كالشاة 
فأخذتٍت رعدة وفشل، وعدت موضعي ومل أعد ١تثل ذلك وال تعرضت بعدىا إىل ما يكره 

هبذه اآلية وقد عرفو أف مثل  اإلماـ عليو السبلـ وأخربٍل أنو ١تا أخرب اإلماـ عليو السبلـ
ىذه ال نعرفها ال يف ببلدنا وال يف غَتىا وإٍل أعرؼ اٞتباؿ ا١تذكورة ما أعلم فيها ٔتغارة 
تواري ىذه، قاؿ: فقاؿ اإلماـ عليو السبلـ: ىذه يا ولدي ٦تا علمو اهلل وال يعلمو ا٠تلق 

السيد اٟتسن مثل  جعلها لك موعظة وذكرى وٛتاية لك ٦تا كنت عزمت عليو، قاؿ: وقاؿ
[من كرامات اإلماـ عليو السبلـ، وذكرنا ىذه الكرامة بطو٢تا 453ذلك وزاد بأف ذلك ]ؽ/

 عربة وتذكرة. انتهى.

 ]والية أٛتد بن اإلماـ القاسم على صعدة[
ويف بقاء موالنا اإلماـ عليو السبلـ يف وادعة وىذه األياـ مل يتقيد أىل الشاـ للسيد مشس 

١تهدي رٛتو اهلل وكادوا يفسدوف عليو صعدة وأدلوا عليو بأهنم الذي الدين أٛتد بن ا
فتحوىا من غَت اإلماـ عليو السبلـ وكثرت مطالعتو إىل اإلماـ عليو السبلـ ٔتثل ذلك حىت 



اسًتجح اإلماـ أف وىل ولده موالنا أٛتد بن أمَت ا١تؤمنُت أطاؿ اهلل بقاه فحفظها وقمع 
امت لو، وقد عهد إليو اإلماـ عليو السبلـ يف مثل ذلك، مردهتا وغزا األطراؼ حىت استق

 وال بد من ذكر ما تيسر من ٚتل أخباره فيها إف شاء اهلل تعاىل.

 ]أخبار الوايل ٤تمد باشا[
فصل: يف أخبار جهات اٟتيمة وحضور جهات آنس وحراز يف ىذه النهضة الرابعة، فذكرنا 

الطَت رٛتو اهلل على حضور مع اٟتيمة وأف استيبلء حي الشيخ اجملاىد عبد اهلل بن سعيد 
السيد العبلمة أٛتد بن علي الشامي أطاؿ اهلل بقاه كاف على نصف اٟتيمة، والنصف 
اآلخر وحضور إىل الشيخ عبد اهلل، وكاف القاضي عماد الدين ٭تِت بن أٛتد ا١تخبليف 

دين الربوي يف آخر منضماً إىل الشيخ عبد اهلل وإليو ببلد، وٟتق بو الشيخ ٤تمد بن عز ال
األياـ وصارت إليو ببلد بنظر الشيخ ا١تذكور وعظم جانب اٟتيمة على الًتؾ أخذىم اهلل، 

فلما وصل ٤تمد باشا وكاف من شياطُت العجم وذوي تدبَتىم ْتيث أنو وضع يف نظم 
األمور ما يضرب بو ا١تثل، ولقد كاف ٮتربٍل حي موالنا اٟتسن رضواف اهلل عليو بعجيب 

غَته، وكاف كاتباً بليغاً وينظم أرزاؽ العسكر بيده وكاف كثَت ا١تاؿ، ٦تا أخرب عنو أنو   وكذلك
 كاف ينفق على العسكر من مالو الذي وصل بو من مصر.

وأخربٍل حي األمَت سنبل رٛتو اهلل ٔتثل ذلك وقاؿ: ال ٮتتلط معو ٥تزاف ا١تخرج وا١تدخوؿ 
كاف أسس من تأليف من ٮتافو بأف   ويصف من نظمو دنياه عجباً، وىو الذي وسع ما

يكتبو جامكية ويفسده حىت يصَت من أعوانو، ولذلك إنو أغلق باب جهات القبلة ٔتن 
فيها من الرتب ألنو جعل جوامك كما تقدـ ألىل الببلد وكذا خوالف، ٍب إنو صرؼ ٫تتو 

ثل األمَت إىل جانب اٟتيمة فأمر وزيره األمَت دمر ا٠تارج معو من مصر وٚتاعة األمراء م
[ والعتو، وكاف ىذا ٤454تمد بن سناف وكاف من ملوكهم وأبوه سناف معروؼ بالظلم ]ؽ/

تلو أبيو يف خصالو، وكاف كثَتاً التوابع وا١تاؿ، ومنهم األمَت خضر، ومنهم األمَت سهيل، 
ومنهم األمَت إبراىيم الداعي، ومنهم من األشراؼ األمَت ٤تمد بن عبد الرٛتن وغَتىم، ٍب 



ائخ جهات اليمن وآنس حىت روي أف الذي طلع حضور ستة آالؼ من غَت ا٠تيل، مش
و١تا بلغ السيد مشس الدين أٛتد بن علي والشيخ اجملاىد عبد اهلل بن سعيد الطَت ٚتعوا لو 
قبائل اٟتيمة واجتمعوا إىل بركة متنة من سهماف، وتعاقدوا وتعاضدوا أهنم يداً واحدة لقتاؿ 

يات وأٛتاؿ باروت ورصاص من اإلماـ عليو السبلـ وطلع العجم العدو، ووصل ٢تم را
وألفافهم إىل بيت ردـ وزحفت إليهم جنود اٟتق، وكانت حروباً شديدة ٍب غلبتهم ا٠تيل 

فانتقلت ا١تراتب اإلمامية إىل جانب بٍت مطر بشطواف وبيت اٞتهراٍل ا١تسمى شعباف، 
والشيخ اجملاىد عبده ركبة الكشري، وكاف  فكاف فيو الشيخ اجملاىد علي بن عبد اهلل الطَت

نادرة يف الرمي وغَتىم، وإليهم عيوف مثل القاضي مشس الدين أٛتد بن عامر الذماري 
 وغَتىم، ويف يازؿ من بٍت سوار القاضي اجملاىد عماد الدين

٭تِت بن أٛتد ا١تخبليف وإليو عيوف من قبائلو، وبلد القذؼ فيو الشيخ ٚتاؿ الدين علي بن 
د اهلل ا١تنامة وعيوف قبائلو باألحبوب، وبنو السياغ عليهم الشيخ الكامل وصنوه الشيخ عب

غاًل العجلي وداعر يف اٟتازة فيو قبائل بٍت مهلهل وبنو عمرو وبنو النمري وحلفاؤىم، 
ومثل بيت شعيب فيو ببلد القبائل ومن أسفاؿ اٟتيمة من بٍت يوسف، وبٍت اٟتذيفي 

م، فتقدـ العجم إىل بيت اٞتهراٍل با١تدافع وحاربوه أربعة وحجحج وبٍت حجاج وغَتى
أشهر وأياماً حىت ىدموا منازلو، وكاف ا١تدافع والزبرطاف يثقب الدار، وانقسم أىل ا١تركز 

منهم من يرمي من موضع الثقب، ومنهم من يعمره حىت طاؿ عليهم، وقد ملك العجم 
حىت ٘تدىم الغارة من بيت ردـ، و١تا شظواف بعد حروب كثَتة وكاف اجملاىدوف ٭تصروهنم 

طاؿ عليهم ذلك تأخرت ا١تراتب اليت يف جانب بٍت مطر إىل ببلد الثلث وما يقرب منو، 
وتقدمت العجم ّتميع ٤تاطهم إىل بركة متنة أعلى قاع سهماف، وكانوا يتشرعوف للحرب 

 السيد أٛتد على القذؼ وىو أقرب مرتبة إليهم حىت ٭تيطوا بو، ٍب ٬تتمع اجملاىدوف إىل
والشيخ عبد اهلل ٍب ٭تملوف عليهم ويهزموهنم إىل احملطة، وكانت ىذه ا١تراكزة أكثر من تسعة 



[ األمثاؿ 455أشهر وقد يسرحوف إىل غَت القذؼ ويعودوف كذلك حىت ضربت ]ؽ/
 بأىل القذؼ.

 ]ذكر اختبلؿ اٟتيمة وأسبابو[
ياـ استقرار الشيخ عبد اهلل وذلك أنو كاف بينهم اختبلؼ بسبب حصن يناع ووقع يف أ

الطَت يف حضور والسيد أٛتد يف اٟتيمة اختبلؼ كثَت وحروب، وتداعت األحبلؼ حىت 
قيل: إف بسببهم اختلفت القبائل إىل ببلد اٞتوؼ وا١تغارب، وكاف أصل ذلك أف اٟتصن 
ٍت ىذا صار إىل السبلطُت ٍب إهنم خرجوا منو فبعضهم صار إىل بٍت السياغ، وبعضهم إىل ب

مهلهل و٫تا صفاف يعٍت بٍت مهلهل صف، وبٍت السياغ صف، ٍب إف رجبلً من السبلطُت 
الذين يف بٍت السياغ يسمى األسد غدر بأصحابو السبلطُت من بٍت مهلهل وسرؽ عليهم 
اٟتصن، فاختلف القبيلتاف ألجل ذلك وحصل الضرر على بٍت مهلهل، وعظم بينهم ذلك 

أصلحوا وتعاىدوا وتعاقدوا كما سبق، وكاف منهم ما تقدـ  حىت أف الًتؾ ١تا خرجوا عليهم
من اٞتهاد ويعطي بينهم االختبلؼ، ٍب إف صاحب يناع غزا على سبيل الغيالة بٍت مهلهل 

لغارات فشكى بنو مهلهل على صفهم كأىل ا١تخبلؼ، وبٍت سليماف وبٍت شهاب وغَتىم 
اباً حاصلو: إنا على عهد وبٍت عمرو ففتحوا على مشائخ الصف اآلخر، فأجابوىم جو 

وكذا ومل ينفعوىم ٔتا أرادوا حىت يقاؿ إهنم أعادوا إليهم خطاباً يف ذلك فأجاهبم بنو السياغ 
على أنا يف اٞتهاد والسلطاف عندنا فاهلل أعلم أف شكواكم من أمراتو أو كما قاؿ، فعظمها 

ر إىل الًتؾ الشيخ يعٍت الكلمة ا٢توى وأساس العداوة وزخرؼ شياطُت اإلنس واٞتن، وصا
٤تمد بن عز الدين الربوي فأعطوه وضيفة آغا من أغواهتم وجعلوه مقدماً ٢تم فأفسد غَته 

من ذلك الصف، ٍب كاتب األشرار إىل الباشا إىل صنعاء أف يرسل إليهم الشيخ الشقي 
 قاسم اٞترمي لعنو اهلل قاتل اٟتماطي فأرسلوه إىل

وخرج إىل أسفل اٟتيمة إىل موضع من بٍت عمرو  كوكباف، ٍب ا٨تدر إىل أسفل جبل تيس،
يسمى نعاـ وصار إليو كثَت من ذلك الصف وكتبهم عسكراً والعجم ٯتدونو با١تاؿ حىت 



خلص لو ٜتسمائة نفر من بٍت عمرو ومن إليهم، ومع ذلك اٟترب قائمة وا١تخلصوف من 
اٞتهاد و٭تاربوف  الصف ا١تذكور ومن الصف األعلى أصحاب الشيخ علي ا١تنامة ثابتوف يف

 أعداء اهلل ومن إليهم، واليد فيها ٞتنود اٟتق.

 ]ذكر استشهاد الشيخ اجملاىد الصابر عبد اهلل بن سعيد الطَت رٛتو اهلل[
قد تقدـ أنو كاف يف قرية جبل بيت خوالف وكذلك السيد أٛتد عافاه اهلل تعاىل يف اٞتبل 

أغاروا فأفرجوا عنهم وىزموا العجم  [ يف مرتبة القذؼ456فإذا أحاط العجم والعرب ]ؽ/
ىذا دأهبم، فكاف يف بعض ىذه األياـ وقد تعاقد العجم على الوصوؿ إىل القذؼ 

والدخوؿ على الرتبة لو يهلكوف على آخرىم، و١تا أحاطوا بو ٔتثل العادة أغار الشيخ جانباً 
لظا١تُت، والشيخ رٛتو والسيد أٛتد جانباً، وكاف أمر ليس با٢تزؿ فبل زالوا حىت ىزموا جنود ا

اهلل مشهر نفسو ويقاتل، فوصلو رصاصة من بنادقهم مع ىزٯتتهم وٛتلو اجملاىدوف فما رآه 
حُت صرع إال الشيخ علي ا١تنامة، وقليل من ا٠تواص فوضعوا عليو ثوباً وسًتوه عن أعُت 

 اجملاىدين، فهزموىم على العادة حىت أدخلوىم ٥تيمهم.
ي العلفي من السكوف يف سر بٍت الشقاؽ من األحبوب أنو رآه أخربٍل الفقيو أٛتد بن عل

على حاؿ صرعو رٛتو اهلل ومل يثبتو معرفة لشدة األمر ، قاؿ: ٍب رأيت الشيخ علي ا١تنامة 
رٛتو اهلل ٦تسك بقدميو وىو ساتر عليو بالثوب ويبكي وقد جعل قدميو يف وجهو وىو 

على ديٍت فإٍل ال أصرب بعدؾ ألحد أو  يقوؿ فيما بُت ذلك: ال أبكي عليك وإ٪تا أبكي 
 كما قاؿ، و١تا بلغ الًتؾ أخذىم اهلل أظهروا البشارات يف ٚتيع ٤تاطهم ويف صنعاء.

وأما أصحابو رٛتة اهلل عليو فلما تويف أرسلوا لولده الشيخ اجملاىد علي بن عبد اهلل الطَت 
زوه بوالده، وقربوه يف قرية وكاف تلو أبيو يف اٞتهاد، ولو قراءة وفقو و٣تالس، فلما وصل ع

بيت خوالف وعقروا عليو وحلفوا لولده وعرفوا اإلماـ عليو السبلـ فصوب فعلهم وقرره، 
وكاف اٟترب على الظا١تُت ومل ينالوا خَتاً، ىذا وبنو عمرو واٞترمي على تلك اٟتالة فبل زاؿ 

كثَتوف، والصف   حىت دخل ا١تخبلؼ وكاد ٮترب ا١تراتب من وراءىا ٔتن قد اجتمع لو وىم



األعلى قد بذلوا النصيحة اليت ال وراءىا لئبل يقاؿ: بنو فبلف نقصوا عن مقامهم يف 
اٞتهاد، وأف أصحاب اٞترمي أقدر منهم على الظهور والتأثَت، وكاف ]قد[ وضع الًتؾ 

أخذىم اهلل لبٍت عمرو وبٍت مهلهل ومن إليهم إرجاع يناع إليهم وكذا، فبلغٍت من كثَت من 
اٟتيمة أنو اجتمع كرباء الصف أصحاب ا١تنامة وقالوا: اآلف غلبنا ٍب اتفقوا على أف أىل 

الشيخ غاًل السياغي العجلي يتقدـ يواجو األمَت ٤تمد بن سناف، وال يصل إىل عند أمَت 
العجم ا١تسمى دمر، ففعل فعظم ذلك على دمر، ومشخ بو، ؤتن وصل معو األمَت ٤تمد 

يصل إىل الباشا ٤تمد ٔتسارة األمَت ٤تمد بن سناف فطلبو الباشا، بن سناف، ٍب استدعى أنو 
[ ا١تنامة، وكاف قد عظم ذكره وعبل 457فلما وصل إليو قاؿ: أنا رسوؿ الشيخ علي ]ؽ/

صيتو عند العجم يعٍت الشيخ علي ا١تنامة: وقاؿ: ال ٯتكن أٍل أواجو ودمر كيخيا على ىذه 
جل األمر إىل األمَت ٤تمد بن سناف وعزؿ دمر، العساكر فإنو ال يعرؼ حقي وال وال، فع

فلما صار األمر إىل ابن سناف ىبط ا١تنامة ومشائخ الصف األعلى إليو، وأخرجوا الشيخ 
 علي الطَت إىل أسفل ببلدىم، ٍب

خرج إىل اإلماـ عليو السبلـ، وطلع ابن سناف وٚتيع احملاط إىل جبل حضور إىل موضع 
ٟتيمة يواجهوف من كل جهة واختفى السيد أٛتد وأفرد من يسمى جبل الثويرين، وأقبلت ا

أصحابو والقاضي ٭تِت ا١تخبليف اختفى يف ببلده وأفرد، وغلظ عسكر العجم من أىل 
اٟتيمة، فالصف األوؿ عليهم ا١تنامة، واألسفل عليهم اٞترمي، والشيخ ٤تمد بن عز الدين 

و، وقد أنزلوا األمَت خضر من الربوي، حىت صار الربوي ىذا يف ٤تـر من ببلد بٍت عمر 
العجم إىل العر، وتبسطوا يف الببلد، فعرؼ الصف األسفل أهنم قد عابوا وخانوا اإلماـ، 
ولو على كربائهم أياٍد وأف يناع مل يصح ٢تم بل قبضو العجم، وولوه بنظرىم برأي الشيخ 

خلفهم العجم ما ا١تنامة وغَته، أنكم تسدوا بيننا تأخذونو لكم ال لنا وال ٠تصومنا، وأ
وعدوىم بو، وقد رأى ابن سناف أف ا١تنامة الذي أوصلو إىل الوزارة فإهنم عظموه بعدىا، 
وصار إليو أكثر اليمن، ورأوا تبسط العجم عليهم، حىت أف الشيخ ٤تمد بن عز الدين 



الربوي الذي يسموه آغا جعل خيمتو يف أعلى بيت الشيخ صبلح بن مفضل يف بٍت 
اٟتيمة على ما سبق، وعادوا إىل النظر يف أنفسهم، وكاف أوؿ من ذكر  عمرو، فندـ أىل

٢تم وقائم يف نقض طاعة العجم الشيخ صبلح بن ناصر بن مفضل، فإنو كاف ٯتشي يف 
الليل إىل مواضع، و٬تتمع بأعياف من الصفُت، ٍب يراسلوف القاضي عماد الدين ٭تِت بن 

ق منهم، ووعدىم أنو يطلب من اإلماـ عليو أٛتد ا١تخبليف، وقد وعدوىم القياـ، واستوث
السبلـ اٟتاج مشس الدين أٛتد بن عواض يأٌب إليو إىل ا١تخبلؼ، ٍب يظهروف لقتاؿ 
العجم، وقد فسد ا١تخبلؼ بعسكر الربوي مع العجم، وإ٪تا ىذا يف الليل سراً حىت 

 استحكم

أمره، وطلبوا السيد مشس الدين أٛتد بن علي أطاؿ اهلل بقاه فوجد متخفياً يف بعض الببلد، 
وقد اشتد بو ا٠توؼ، وىم أف يلحق با١تشرؽ، ٍب يرجع إىل اإلماـ عليو السبلـ كما سبق 

للشيخ علي بن عبد اهلل الطَت وقد تبسط العجم، وأمنوا وفرقوا عسكرىم، فمنهم من رجع 
ن نزؿ العر مع األمَت خضر، ومنهم يف جانب بٍت النمري مع األمَت صنعاء، ومنهم م

[ فتواعدوا للحرب 458سهيل، ومنهم من تفرؽ للماؿ مع ا١تشائخ يف اٟتيمة وحضور ]ؽ/
على جبل الثويرين فأصبح مع القاضي عماد الدين ٚتاعة ٨تو ثبلٙتائة نفر فقط وأخلفو 

فلة، فما شعروا إال والرمي آخر النهار يف الباقوف، فقصد هبم ٤تطة ابن سناف على حُت غ
أطرافهم فأحربوىم إىل الليل، وقد أرسل ابن سناف ٓتا٘تو إىل الباشا أف أدركنا، فأرسل 
غارات من صنعاء وكوكباف، و١تا يظهر القاضي ٭تِت بذلك عاد إىل عر بٍت سليماف 

لليل، وأجابو أىل واٟتصن ا١تعروؼ ْتصن بٍت سليماف، فوصل إليو بعض أىل العزائم يف ا
اٞتهاد حىت أصبح وقد اجتمع لو فوؽ األلف، و١تا استكمل للعجم عساكرىم قصدوه 

وحازوه يف ىذا ا١توضع بعض هنار فأغارت اٟتيمة حىت أغار الذين مل يتظهروا باٞتهاد من 
قبل، فكسروا اٞتنود الظا١تة، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، ٍب شدد الرتب وٚتع من أجابو، 

السيد أٛتد بن علي عافاه اهلل تعاىل فحاصروا العر ووقعت عليو حرب، ٍب إف أسفل وظهر 



األحبوب يسموف احملاجرة والبعابعة وبٍت عباس ٨تو ثبلٙتائة رجل عسكروا يف خربة سوداف 
موضعاً أعلى من العر وحاصروه من جهتهم، ٍب خافوا من ابن سناف ومن معو فجعلوا رتباً 

 اب من أعلى ظهر األحبوب وزاالف موضعاً آخر،يف مواضع منها بيت حب

وكاف أىل البيت ينقسموف نصفُت، نصف يدافع ]عن[ احملطة اليت يف العر من الطلوع، 
ونصف يقاتل ٤تطة ابن سناف ال ينزؿ عليهم والغارات إليهم، وكاف ذلك دأهبم أياماً، حىت 

وأىل كوكباف حىت  وصلتهم غارة من كوكباف مع النقيب ٤تمود، وٛتل العجم والعرب
أحاطوا هبذه ا١تراتب، ووقع أمر ليس با٢تزؿ، حىت لقد احتمل رتبة زاالف صاحب لواء 
العجم وقتلوه وقتلوا معو كثَتاً، ووصلت الغارات، فلما رأوا البَتؽ منصوباً على البيت 

انت ظنوىم العجم قد أخذوا ا١ترتبة فكفوا وبردوا، وإال فلو عرفوا أف الرتبة ا١تنصوروف لك
 قتلة ىائلة يف العجم وال زالوا يكسروهنم حىت ردوىم، وقد قتل منهم ٚتاعة كثَتوف.

وأما الذين يف بيت حباب فإنو أصيب النقيب ٤تمود فحمل واهنـز أصحابو فقتل منهم 
فوؽ أربعُت نفراً وكانت كسَتة، ٍب بعد ذلك خاطب األمَت خضر أهنم يفرجوف لو بعد أف 

فجرى ا٠تطاب، وٛتل بنوا عمرو الذين مع العجم اٟترص على حاصروه ٤تاصرة شديدة، 
حصن يناع بأف منعو الشيخ اٞترمي لعنو اهلل ومن إليو أف األمَت ال ٬تي طريق األحبوب 

وىي ]الطريق[ ا١تعتادة بل ٮترجونو ببلد بٍت مهلهل، ٍب بٍت سليماف، ٍب اٞتبل ويكوف 
[ 459ضي ٭تِت وصار لو لطيب ]ؽ/اٟتصن ٢تم، ففعلوا ذلك وجعلوه ٢تم، فأخذه القا

 نفوس الفريقُت.

وأخربٍل القاضي عماد الدين ٭تِت بن أٛتد ا١تخبليف رٛتو اهلل تعاىل، قاؿ: ١تا استقروا يف 
جبل الثويرين قاؿ تكلم ٤تمد آغا الربوي على ابن سناف، وعلى الًتؾ، وأنو مل ٭تمد 

خذىا ١تا يعرفوف من سطوتو، فكاف حرهبم، وكاف قد وشى بو الوشاة أنو يفتك باحملطة، ويأ
ذلك مقوياً ١تا يعرفوف فحملوه ليبلً إىل صنعاء وكبلوه يف اٟتديد، وبقي ٤تبوساً إىل أف قتلو 

 فضلي باشا لعنو اهلل.



قاؿ القاضي رٛتو اهلل: فكاف ذلك من ألطاؼ اهلل تعاىل، فما كنا ٩تاؼ أحداً خوفنا منو، 
ب اإلمامية، وأرسل اإلماـ الشيخ اجملاىد صاحل بن و١تا اجتمع جنود العجم تقدمت ا١ترات

٤تمد ٛتراف والشيخ اجملاىد ٤تمد بن صبلح البخض وغَتىم إلعانة القاضي ٭تِت، والسيد 
أٛتد وكانت ا١تراتب يف بيت موجاف من بٍت سوار، ويف بيت ا١تفصر، ويف العر من بٍت 

األحبوب وبعض بٍت سليماف، ويف رحب ويف اٟتصن، ومراتب السيد أٛتد يف أعلى 
النمري وسر بٍت الشقاؽ، وطالت اٟتروب حىت انعقد الصلح على ىذه ا١تواضع كما سيأٌب 

 إف شاء اهلل تعاىل.

 ]حرب ببلد آنس[
وأما ببلد آنس فإف أسفلها كانوا ٘تنعوا من الًتؾ كبٍت أسعد وقد يرسل إليهم اإلماـ عليو 

الدين علي بن ا١تهدي رٛتو اهلل، ومنهم  السبلـ من تبقى معهم، منهم الوالد السيد ٚتاؿ
السيد ا٢تادي بن علي الشامي أخ السيد أٛتد وقد ترجع جهات خوالف، ٍب أنو قد تقدـ 
أف الباشا ٤تمد اسستنفرىم إىل حضور واٟتيمة مع األمَت دمر، ٍب وجههم األمَت ومن مع 

غَتىم، وجعل األمَت سهيل إىل جبل شظواف بٍت مطر فعظم عليهم حيث يأكل ببلدىم 
الباشا واليهم من العجم معهم يف شظواف فتمالوا على اٟترب إىل ببلدىم وحلفوا للشيخ 
أٛتد بن داود ا١تبلحي وكاف معظماً مع الًتكي حىت لقد ٝتوه آغا، وجعلوا لو إقطاعات 

وجوامك وغَتىا، فلما وصلوا ببلدىم ساقوا للباشا ما رأوه من غَت شدة فاتفق أف ا١تبلحي 
إىل ببلد ضوراف، وكانوا إليو يطلبهم مطالب فاستظهروا عليو باٟتداء وقتلوا من خرج 

أصحابو قدر أربعُت رجبلً وىزموه وقتل عليو من خيلو فشكى ذلك على الباشا فقاؿ: 
نصلح بينك وبُت أىل ضوراف واٟتدا فأغضب، وأرسل للسيد ا٢تادي علي بن الشامي ومن 

و السبلـ وأرسل للشيخ علي دىاؽ الدريدي والشيخ يف بٍت أسعد من أصحاب اإلماـ علي
عاطف بن راجح، ٍب حالفوه ونصروا لئلماـ عليو السبلـ وخرجوا على ببلد ضوراف، وقتل 
من اٟتدا يف جانب ببلد ىداد مقتلة تقرب من األربعُت النفر واجتز منهم رؤوس ٦تن قتل 



ن عظماء الًتؾ من [ واألمَت جعفر م460من أصحابو، فخرجت ٤تطة من صنعاء ]ؽ/
ذمار ٔتحطة واٟتدا فصاروا يف جانب بكيل وببلد ٥تبلؼ عاثُت، ووقع حرب يف يتار من 

 أعلى ببلد سبلمة اهنـز فيو أىل ا١تغرب، و١تا عظم عليو األمر راسل

إىل مشائخ قائفة وكانوا أصهاره ىو متزوج منهم فوصلوا على صفة الغارة وقد كاتبوا الباشا 
اطبونو ويشًتطوف لو وكذا، فلما وصلوا صار إليهم وترؾ من عنده من آؿ أهنم يتقدموف وٮت

ا١تغرب ومن السادة، ٍب توجو األمَت جعفر إىل ببلد آنس فأحربوا يف بعضها، وقد قاـ معو 
الشيخ ناصر بن راجح فإنو قد واىل الًتؾ منذ وصل جعفر باشا كما تقدـ وبقي السيد 

 ًب الصلح يف بٍت أسعد وحصن ظفر والقارة. ا٢تادي والشيخ علي بن دىاؽ إىل أف

 ]االستيبلء على حصن مسار[
وأما ببلد حراز فقد تقدـ أف حصن مسار صار إىل العجم فأرسل اإلماـ عليو السبلـ يف 
ىذه ا١تدة السيد ٤تمد بن علي بن حسُت القراع، فأجابو كثَت وأعانو أىل مسار فأخذوه 

سيد ٤تمد بن علي فيو ،وصعفاف وما إليو يف يد من يد آغا من العجم ورفقوه، وبقي ال
دعاة ٫تداف، ٍب حصل اختبلؼ بينهم فأرسل اإلماـ عليو السبلـ يف أوؿ عقد الصلح اآلٌب 

القاضي العبلمة أٛتد بن ٤تمد السلفي رٛتو اهلل ألنو خاؼ من السيد ٤تمد بن علي أف 
 يعود إىل شيء من ٗتلفات أحوالو.

 حرب بٍت علي
فيو رتبة يف حصنهم أعلى جبل بٍت علي من قبل اإلماـ عليو السبلـ مع حي قد ذكرنا أف 

الشيخ عامر بن ٢توس السعيد األىنومي، و١تا عادت ا١تراتب كما تقدـ بعد ىزٯتة بٍت جيش 
وببلد جنب وقدـ، وجهاهتا خفف اإلماـ عليو السبلـ الرتبة فيو، وجعل عليهم الفقيو 

الشهاري رٛتو اهلل وشيخ بٍت علي ا١تسمى الشيخ سعيد اجملاىد علم الدين قاسم بن سعيد 
بن صبلح العليي والشيخ عمار و٨تو أربعُت قصبة بنادؽ، ومن بٍت علي أصحاب الشيخ 



سعيد قريباً من عشرين نفراً بنادؽ، وقد استقرت ا١تراتب كما تقدـ واٟترب ال تزاؿ، وبعد 
ت بٍت علي ا١تعروؼ بقرف اليهودي أف تقدـ أمَت العجم ا١تسمى األمَت ٤تمد ٜتخم إىل بي

وقد ٚتع العسكر من ببلد حجة وببلد عفار وببلد كوكباف مع من عنده، ٍب أرسل اٞتمهور 
إىل السودة إىل األمَت ٤تمد بوتج وكاف نظَته يف ا١ترتبة فاضطربت ا١تراتب اإلمامية، وكل 

لصبح وقد أصبحوا على مرتبة تقوؿ الغزو ٢تا فلما كاف باقي ربع ]من[ الليل أو يقرب من ا
بٍت علي بعد أف أخرجوا األمَت إبراىيم بن ا١تعافا وأمراء من العجم إىل ظلعة البستاف ا١تقابل 

[ إىل بٍت علي فأخذوا اٞتبل 461ٟتصن عتاد، وعسكروا ىنالك، وتقدـ ٚتهورىم ]ؽ/
صار ٛتيعو وٞتأ أىلو إىل اٟتصن، وكاف موالنا ٤تمد عليو السبلـ يف حبور ظليمة وقد 

عنده ٨تو من أربعمائة عسكر ٥تتارين معداً ٢تم للغارة، وكاف ذلك دأبو مستمراً فلما ٝتع 
ابتداء اٟترب أمرىم بالغارة مع القاضي اجملاىد أٛتد بن ٤تمد السلفي رٛتو اهلل، فلما قرب 

القاضي أٛتد من ا١تدائر ٝتع موالنا ٤تمد عليو السبلـ اٟترب يف غرباف أيضاً وٝتعو من 
 وسم وٝتعو يفا١ت

ا١تقعد، وكاف عنده شيخاف من غرباف متهماف با٠تيانة فأرادا تربأة أنفسهما عنده فقاال لو 
و٫تا ناصحاف: يا موالنا إذا ذىبت ا١تراتب وبقي غرباف فهو أنفع أو كما قاال، وعضد ذلك 

ب غَت٫تا فأرسل عليو السبلـ إىل القاضي أٛتد ومن معو أهنم يطلعوف غرباف ويًتكوف شظ
فما وصلوا غرباف إال وقد ًب اٟترب واهنـز جنود العجم إىل ٜتر وإ٪تا أرادوا يشغلوف مدد 

 غرباف من شظب.
وأما حرب بٍت علي فإف السادة الكراـ علي بن اٟتسن و٤تمد بن صاحل رٛتهما اهلل تعاىل 

ل ٚتعا من عند٫تا وتقدما للمدد إىل بٍت علي وأحربا حرباً عظيماً مل يقع على أف أنس
إليهم مكالف بٍت علي وصغارىم وبعض مواشيهم ألهنم سارعوا قبل أف ينفتح الصباح، 
فتفرؽ العجم يف ا١تواضع اليت ٭تفظوف فيها الطريق إىل اٟتصن، وىذا كاف يـو السبت، 
وقتل من الفريقُت ٚتاعة وعادوا ٍب وصلتهم الغارات من ا١تراتب اإلمامية، وقد ٟتق أمَت 



سو وملك اٞتبل ٚتيعو، وجعل على اجملاىدين سبعة صفوؼ وبقي يف العجم ٤تمد بوتج بنف
قرية اٞتملوؿ، و١تا اجتمعت األمداد من ا١تراتب اإلمامية يـو األحد تقدموا للحلمة فطلعوا 
اٞتبل وقد أحصر أمراء العجم جنودىم فهزموا اجملاىدين وعادوا يف بعض الليل، وذلك يـو 

ـو اإلثنُت فاهنـز اجملاىدوف كذلك، ٍب الثبلثاء ٍب األحد وتكاثرت الغارات وأحربوىم ي
األربعاء ٍب ا٠تميس فكانت اٟتروب يف ٚتيع ا١تراتب ستة أياـ ال يفصل بُت الفريقُت إال 
الليل، ىذا واٟترب يف الظلعة كذلك ويف ا١توسم كذلك حىت لقد دخل ناصر بن ٤تمد 

وكذا غرباف وكذا يف ا١تقعد وكذا  صبح عافاه اهلل إىل أعلى من ا٠تف وكادوا ٭تصرونو أيضاً 
 رتبة يف العرض، وكذا

رتبة يف ببلد عفار نزلت على جبل نيسا، وىم اإلماـ القاسم عليو السبلـ بأف يغَت بنفسو 
وكاف قد طلب ولده موالنا أٛتد أطاؿ اهلل بقاه لوالية صعدة كما سيأٌب فهو عنده يف 

عند صنوه موالنا ٤تمد عليو السبلـ فوصل النجيد، ووقعت ىذه القضيو فأمره بالغارة إىل 
 إىل آخر الفصاؿ.

[القاضي العبلمة أٛتد بن سعد الدين: إف اإلماـ عليو السبلـ أمر عمو 462قاؿ ]ؽ/
العبلمة الفاضل علي بن اٟتسُت ا١تسوري بالغارة وقد كاف شيخاً، ٍب قاؿ: يا سيدنا أنا 

ٍل اهلل سبحانو وتعاىل سهلت يف أعلم ضعفك عن مباشرة اٞتهاد إال أٍل أخاؼ أف يرا
ا١تسلمُت أو كما قاؿ، وخرج اٟتاج مشس الدين أٛتد بن عواض رٛتو اهلل ا١تشرؽ للغارة، 

ووصلت غارة صعدة إىل قرف الوعر وحصل الفصاؿ يف اليـو السابع، وذلك أف موالنا 
إال السادة ٤تمد عليو السبلـ أغار إىل الغرب أعلى أخرؼ ٦تا يلي بٍت ٤تمد ومل يبق عنده 

والفقهاء وأىل العلم واٟتضرة، فلما وصل ذلك ا١توضع وأراد اللحوؽ باجملاىدين وذلك يـو 
اٞتمعة فلزمو السادة، وقالوا لو: لومل يبق عندؾ إال ا١ترفع]فإذا كاف بقاؾ أوىل[ فإذا وصلت  

ؾ قوة كاف وىناً ألنو مل يبق معك مدد وإذا كنت يف ىذا ا١توضع قدر الويل والعدو إف عند
تنتفع هبا، وكاف فيهم السيد العبلمة عبد اهلل بن ٤تمد احملرايب رٛتو اهلل فقاؿ: أنا أكفيك 



ٍب أٚتعوا على الكيفية اليت نذكرىا إف شاء اهلل تعاىل، فلما وصل السيد عبد اهلل رٛتو اهلل 
 وقد اجتمع اجملاىدوف من كل مرتبة، ومنهم من عند اإلماـ حىت قيل: إهنم صرفوا ٢تم

القوت لثمانية آالؼ، وأرسل موالنا ٤تمد عليو السبلـ إىل ٚتيع جهات ا١تراتب بأف تفتح 
 اٟترب بعد

صبلة اٞتمعة، وقسمت الرايات وزحف الناس حىت كانوا يف أسفل اٞتبل وجعل أىل 
البنادؽ البالغة وثقاؿ الرجاؿ صفاً واحداً، ٍب طلع يف اٞتبل وفعل صفاً ٦تن ىو بعدىم ٍب 

بل وفعل مثل ذلك، ٍب تقدـ مع باقي اٞتيش للحملة على ٤تطة أمَتىم وقد طلع يف اٞت
ٚتع عدو اهلل أصحابو على عادتو وكانوا زىاء على ٜتسة آالؼ، وقد ٖتصنوا يف البيوت 
وذروة اٞتبل، ٍب ٛتلوا على اجملاىدين فهزموىم حىت أٞتوىم إىل ا١تركز األوؿ من الثبلثة، 

بنادؽ ٍب ىزموا اجملاىدين إىل ا١تركز الثاٍل وثاروا فيهم كذلك وصالت فيهم الرجاؿ ورمتهم ال
ٍب الثالث واستقامت الصفوؼ وكاف أمر ليس با٢تزؿ حىت دنا الليل وقد عجز العجم عن 

ٛتل جرحاىم، فعادوا واٞتنود اإلمامية مبلٛتوف ٢تم حىت أدخلوىم احملطة وقد قتل من 
و سبعُت رأساً، وعلى اٞتملة إنو مل يبق منهم الظا١تُت فوؽ ثبلٙتائة نفر واحتزوا منهم ٨ت

ُخربة مل يقتل منهم أو يصاب فاشتغلوا بذلك وقد أيس احملتازوف وخاطبوا وقد لقوا شدة 
وكادوا يأخذوهنم قبضاً باأليدي، وغَتوا عليهم ا١تاء بأف طرحوا إليو الدجر واقتلعوا بعض 

اٟتراسة سهبلً لذلك  [ فحملوا من أكيد463سور اٟتصن فظهر للعجم ضعفهم ]ؽ/
وألهنم قد خاطبوا وطلبوا األماف، و١تا عرؼ الفقيو قاسم أصحابو اشتغاؿ الًتؾ عنهم ٔتا 
ىم فيو ؤتا يظنونو فيهم سلوا سيوفهم واقتحموا شرطة ومن فيها فهزموىم وقتلوا منهم، 

قيو وخرجوا سا١تُت وىم أعرؼ بشعاب اٟتصن ومل يقتل منهم إال أربعة أنفار أحدىم الف
صبلح بن علي اآلنسي وعامر اٟتبسي العمراٍل وآخرين خفي علي أٝتاؤىم فما وصل 

 آخر من كاف يف اٟترب العمشية إال وىم معهم، وكفاىم اهلل ذلك



ا٢توؿ، وضربت الطبوؿ واألرياح وأوقدت النَتاف بشارة ٓتروجهم، وأخذ أعداء اهلل الندـ 
تكوف قريباً من ذلك، و١تا وقع ىذه اٟترب وىبلؾ من تقدـ منهم، ويف سائر األياـ الست 

أيس الًتؾ أخذىم اهلل من الطمع يف ببلد اإلماـ عليو السبلـ ومل يكن بعده حرب ٦تا يعتد 
 بو حىت ًب الصلح واٟتمد هلل رب العا١تُت.

 ]أخبار الببلد قبل الصلح[
فإف ا١تشارؽ فصل نذكر فيو الصلح وكيفيتو وما تعقبو من وفاتو صلوات اهلل عليو وسبلمو 

خصوصاً أجدبت وامتنع عنها ا١تطر وكاف أعظمها جهات خوالف العالية فإنو ١تا جرى منو 
ما تقدـ من نقض العهود بعد توكيدىا، وكاف رٔتا يظهر يف احملافل اإلستهزاء باإلماـ عليو 
السبلـ ١تا يروف من عطاء العجم الواصل إىل بيوهتم من غَت مشقة، وكاف أوؿ من سارع 

نقض طاعة اإلماـ عليو السبلـ بنو سحاـ، ٍب تبلىم بنو شداد وكاف بنو جرب آخر من  إىل
صار إليهم إىل جباؿ اللوز وصاروا ٤تاطاً، وىذه من مكائد ٤تمد باشا ودسيسة شياطُت 
العرب، فجعلوا ناموس التقدـ ألوؿ سابق إىل طاعتهم مثل بٍت سحاـ وقدموىم على بٍت 

بٍت جرب يف العطاء وديوانو ألجل سبقهم، فعظم ذلك على بٍت جرب وقدموا بٍت شداد على 
جرب و٢تم عادة يف التقدـ على خوالف وغَتىم وكثرت اإلحن بينهم حىت أف كرباءىم كانوا 
يعسكروف هبم يف جانب ٤تطة العجم، و٬تعلوف نياراً مرتبة، ويلعبوف على النار ويشعروف 

لتقدـ فحمل بعض بٍت جرب الغضب أف فذكروا بنو سحاـ بٍت جرب معرضُت هبم ألخذ ا
رمى شاعر بٍت سحاـ إىل عند النار فقتلو، وثار اٟتياف يقتتبلف، فقتل من ىؤالء وىؤالء 

ٚتاعة، ٍب خرج عليهم جنود العجم فطردوا الفريقُت من احملطة وقامت ا٠تصومة بُت خوالف 
صلح انقطعت عنهم حىت كادوا يتفانوف ووصل الببلء وانقطعت أرزاقهم من األرض، ومع ال

مواد العجم واستخفوا هبم وأ٫تلوىم ونزلوا ا١تغارب، وىلكوا يف أسواقها وطرقها حىت لقد 
 [ إىل اٟتبشة لطلب القوت.464روي ٦تن أذ٢تم اهلل أف منهم كثَتاً ركبوا الرب ]ؽ/



وأخربٍل رجل من أىل اٟتيمة قاؿ: كاف عندنا الشيخ نشواف أبو عريج السحامي ضيفاً يف 
بيوتنا فإذا دوشاف من ا١تداحُت يتكلم من خارج البيت فقلنا: أخرجوا ٢تذا طعاماً  بعض

فنظر الشيخ نشواف ذلك من حيث ال يراه، قاؿ فرجع علينا وقد تغَت كثَتاً وحولق واسًتجع 
فقلنا: ماذا يا شيخ؟ قاؿ: ىذا فبلف من سبلطُت بديدة بٍت جرب قد ٛتلو اٞتوع واٟتاجة 

يظن ]أنو لن[ يعرفو أحد يف ىذه األرض فلو يعرؼ أٍل قد رأيتو أف دخل مع ىؤالء و 
وعرفتو قتل نفسو، قاؿ فسارعنا بأف أعطيناه شيئاً وسَتناه ال يعرؼ أبا عريج عندنا و٦تا 
ٝتعتو فيهم من موالنا اإلماـ عليو السبلـ أٍل بعد الصلح استأذنتو لزيارة أىلي إىل بٍت 

ليو سألٍت عن ا١تشارؽ فحملٍت ما شاىدت من أحوا٢تا جرموز، فلما عدت إليو سبلـ اهلل ع
أف قلت صاٟتة من الشمس والريح، وأما ا١تطر فبل عهد ٢تا بو فاستعادٍل فعدت عليو وكاف 

منبطحاً فقاـ واستوى جالساً ٍب نادى السيد العبلمة صاحل بن عبد اهلل وعنده غَته، 
يا سيد صاحل اٝتع ما يقولو الشريف ٍب وسيدنا العبلمة عامر بن ٤تمد رٛتة اهلل عليو وقاؿ: 

وضع كفو الطاىرة علي، وقاؿ: أخربه عن خوالف يا بٍت أو كما قاؿ، فأعدت عليو فرأيتو 
بعد أف كاف متبسماً قد أغضب، ٍب قاؿ خذلوٍل وكذا فسلط اهلل عليهم اٞتوع األغرب، 

وإ٪تا جعلوٍل   وا١توت األٛتر، ٍب كرر ذلك وقاؿ فيما بُت ذلك وىم يقدروف على نصرٌب
كذا يأكلوف يب من الًتؾ أو كما قاؿ، فرأيت سيدنا عامر رٛتو اهلل ينظرٍل مغضباً ١تا وقع 

من بركات دعاء اإلماـ عليو السبلـ وأوالده فيهم والظواىر مثلها، والببلد اإلمامية يعٍت 
 مشارقها أقل وارتفعت األسعار،

ىا من ا١تراتب من شهارة احملروسة باهلل، ٍب وكاد الطعاـ يعدـ يف كثَت وكاف األمداد يف أكثر 
إف عساكر العجم ضجروا وطلبوا ما ال يعتاد حىت لقد اضطربوا مراراً و٫توا بقتل باشتهم 

وأخذوا منو ماالً وأغضبوه، ٍب إنو كاف يف ببلد اٟتجرية وببلد ا١تعافر أمَت يسمى األمَت علي 
ف إىل تعز وطريق ا١تخا من طريق موزع، الشرجيب كاف إليو والية تلك اٞتهة وقطع طريق عد

وعظم أمره وقد وجهوا ٟتربو األمَت ٤تمد الزـو وغَته من والة العجم يف اليمن فهزمهم 



وقتلهم واستفحل أمره حىت قلت ا١تواد على ىذا الباشا مع اضطراب العسكر عليو والسنة 
 الشهباء يف ا١تشارؽ وببلد صنعاء.

كاتب من أصحاب األمَت صفر وقد صار إىل اإلماـ وأخربٍل الفقيو علي بن ٤تمد ال
[ عليو السبلـ أنو كاف يف ببلد الرـو مع األمَت صفر، وأهنا وصلت كتب ٤تمد 465]ؽ/

باشا تشكى من حروب اليمن وأف اإلماـ كاد يستأصلو وأف األمَت الشرجيب من خلفو 
لوه وجعلوا لو تقطعو وطلب األمَت صفر الشتهاره يف حروب صعدة ونواحي اليمن فأرس

مدينة تعز وببلدىا والية وببلد اٟتجرية، فخرج ٔتحطة من الرـو إىل اليمن وحارب الشرجيب 
٨تواً من سنتُت ولزمو صلحاً بعد صلح اإلماـ عليو السبلـ يف سنة أو سنتُت وبقي يف 

 حبسهم حىت قتلو فضلي باشا.

 ]أسباب الصلح[
نعم، فتوسط يف ا٠تطاب للصلح األمَت علي بن ا١تطهر بن الشويع كاف إذذاؾ يف ٜتر وكذا 
األمَت شالق مصطفى واألمَت ٤تمد بوتج ا١تخيم يف السودة، وبلغٍت أف اإلماـ عليو السبلـ 
ىادى ا١تذكورين، وبذؿ ١تن أعاف على الصلح وقد شاىدت اٞتماؿ ٖتمل ٢تم أرزاً مقشوراً  

وقشراً من أمبلكو سبلـ اهلل عليو، وبلغٍت من كثَت من األصحاب ومل أٝتع  كثَتاً وسكراً 
ذلك من حي السيد صبلح الدين صاحل بن عبد اهلل الغرباٍل نفع اهلل بو، أنو قاؿ قبل وفاة 
اإلماـ عليو السبلـ قلت لئلماـ: أراؾ تبذؿ الرغائب يف الصلح وقد عاٞتوؾ فيو مع وصوؿ 

تطلبو أو كما قاؿ، وقاؿ عليو السبلـ: األوىل أٍل رأيت أف  ٤تمد باشا فلم ترض واآلف
أختم عمري باٞتهاد وتنغيص دنيا الظا١تُت، و١تا رأيت قد تفاقم وظننت قرب أجلي خفت 

أف ٭تدث يب ا١توت وأمور اإلسبلـ على ما ترى فبل يتمكن أىلو من النظر و٭تصل يف 
عنا وفرج اهلل قريب أو كما قاؿ،  اإلسبلـ ما ٭تصل، فرأيت ا١تسارعة حىت ينتزح الًتؾ

وحيث ذكرنا ا١تلجي حملمد باشا من األسباب لطلب الصلح فلنذكر طرفاً ٦تا كاف عليو 
اإلماـ عليو السبلـ من الشدة فإف ا١تشارؽ وأكثر ا١تغارب ضعفت كما سيأٌب إف شاء اهلل 



إليو كثَت من الضعفاء، تعاىل، واحتاج اإلماـ عليو السبلـ ا١تعاوف الكثَتة وقل ا١تدد والتاث 
ولو يف تفقدىم بنفسو وإيثارىم ٔتا عنده ما يطوؿ كما قاؿ القاضي األعلم ٚتاؿ الدين 

 علي بن اٟتسُت ا١تسوري رٛتو اهلل يف ا١ترثية اآلتية:
 إذا قدموا يوماً إليو طعامو .... يقوؿ أما غَت لو اليـو آكل

 
 كذلك.ولقد ٝتعها مٍت بعض أصحابو فبكى وقاؿ: كاف ذلك  

وأخربٍل القاضي األعلم وجيو الدين ا١تهدي بن سعيد ا٢تبل عافاه اهلل أنو أخربه حي السيد 
الفاضل عبد اهلل بن شرؼ الدين العا٫تي من ا١تدائر أنو وصلو يف تلك األياـ خط من 

اإلماـ عليو السبلـ ٓتط يده الكرٯتة أنو ال ٬تد غداء من عنده يف النجيد وأنو إذا مل ٭تصل 
[ انفضت ا١تراتب وحصل ا٠تلل العاـ فأقرضنا ما ٧تد من الطعاـ أو 466غداء ]ؽ/ ٢تم

اقًتض لنا، وأعيذؾ باهلل أف ٗتيب ظٍت فيك، وأف يعود رسويل من غَت شيء فيحصل 
ا٠تلل العاـ وأكثر من ذلك، قاؿ ومعي يف مدفن ٙترٌب كلها أربعُت كيلة ثلوثي ال يزيد عن 

فهممت أف أقسمها نصفُت فيكوف يل نصف، ولو عليو ذلك ويل عوؿ ومن ال يعذرٍل، 
السبلـ نصف، فرأيت ما تشدد يف كتابو وأنو إذا مل ٭تصل شيء اهنـز ا١تركز أو كما قاؿ، 
فقلت وقد غالبت نفسي ألوثرنو على نفسي وأوالدي هبذا كلو وأكثر ما يكوف أبيع ا١تاؿ 

لليل ومل أترؾ شيئاً، وأقسم القاضي يف النفقة أو أسَت بعيايل ا١تغرب، وٛتلت ذلك كلو يف ا
عافاه اهلل أنو أقسم لو أف اهلل فتح علي أبواب الكفاية يف تلك السنة وال نقص عليو حاؿ 
وأف ا١تاؿ الذي كاف غلتو يف أخرؼ أربعُت كيلة استمرت يف كل عاـ اٟتاصل منو أربعمائة  

واكتسب إليها، فكاف من  كيلة فكاف ذلك أضعافاً، ٍب بعد ذلك غرسها السيد ا١تذكور بناً 
أكثر أىل بلده ماالً وأحسنهم حااًل، وكاف يقرض اإلماـ ا١تؤيد باهلل رضواف اهلل عليو حىت 
لقد كاف يسميو ٥تزاننا فإنو يف بعض الشدائد كما ٝتعت ذلك أرسل إليو بألفي حرؼ يف 



استقبل ا١تعاوف ليلة واحدة، ويف أياـ عقد الصلح بلغ اإلماـ أف كثَتاً من أىل ببلد الشرؼ 
 فإف اٟتاجة دعت إليها حىت لقد رأيت

اإلماـ ا١تؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو يقضي بعض أىل الشرؼ يف أواخر أيامو ٦تا أقرضوا موالنا 
اٟتسُت رٛتو اهلل يف تلك ا١تدة، فأرسل اإلماـ عليو السبلـ رسالة تقرأ عليهم 

.]..............[ 
بلـ أرسل السيد األكـر فخر الدين عبد اهلل بن مشس [ ٍب إف اإلماـ عليو الس469]ؽ/

الدين بن اٟتسن اٞتحايف، وكاف من أىل الكماؿ ومعرفة ا٠تطاب إىل صنعاء لعقد الصلح 
وٖتديد الببلد وٖتليف الباشا ففعل، فلما بلغ اإلماـ عليو السبلـ ذلك وقد تواعد ىو 

وسة باهلل يف يـو وأحد وكنا يف والعجم أف ٤تاطهم ترجع صنعاء و٤تاطو ترجع شهارة احملر 
مرتبة اٟتمراء من أعماؿ مرقص فما راعنا إالوقد عاد العجم كلهم صنعاء وىدموا أمبلكهم 
بأيديهم، واإلماـ عليو السبلـ ا٨تدر إىل درب األمَت ا١تعروؼ بيت القابعي ]وكاف قد جعل 

حىت كانت ٚتوعاً ىائلة، ٍب فيو ٥تازين األرز ومل يعمر كثَتاً[ ، واجتمعت إليو ا١تراتب كلها 
اشتغل عليو السبلـ بتماـ قواعد الصلح وٖتديد الببلد وأطلق من عنده من األسرى وكانوا 
فوؽ أربعمائة؛ ألنو كاف قد خرج بعض منهم ومات بعض وىلك يف الشاـ بنظر الشيخ 

ى من ٤تمد البحش فوؽ أربعمائة، و١تا وصلوا إليو سبلـ اهلل عليو أبقاىم حىت وصل األسر 
صنعاء وىم أصحاب موالنا اٟتسن رٛتو اهلل ومن بقى ٦تن لـز أو أسر غَتىم حىت لقد 

أخرجوا من يف البحر من إخوة القاضي العبلمة سعيد بن صاحل ا٢تبل وغَتىم، ٍب كساىم 
وزودىم إىل السودة، ٍب خرجوا صنعاء وىم ٚتاعة منهم علي آغا من كربائهم وقاسم آغا 

ٚتعة آغا، وسامل كاشف، وجوىر كاشف، واألمَت عبد اهلل بن إٝتاعيل وإبراىيم آغا، وقرا 
 الداعي من ٫تداف حراز، وكثَتمن

كربائهم وىادي بن مبارؾ من كوكباف، ولقد رأيناىم ١تا اجتمعوا من اٟتبوس وعليهم بقية 
أٝتاؿ خلقة وقد نضهم التعب والشقا يف ا١تهن الدنية وال يعرؼ منهم غَت األغوات 



والنا ٤تمد عليو السبلـ أف يفرؽ فيهم الكساء والزاد فازدٛتوا على الكتاب فاحتاج م
واألعواف، فصاح أحدىم عليو بقية من بساط ىاٍل شاوشية فخرج منهم أربعة أنفار أو 

ٜتسة، وأخذوا األعصى من أيدي األعواف ونظموىم وقالوا بلق فبلف فعدوىم واحداً بعد 
موا واألغوات بقوا يومُت ٍب عزموا بعدىم، وكاف اتفق واحد ومل يزدحم أحد مع أحد، ٍب عز 

من حي السيد ٤تمد بن صبلح األعور األىنومي وناصر ابن أيب خَت األسدي خيانة يف 
عسكر مطهر بن عبد الرٛتن وكادوا يفسدوف العسكر وىم من سراهتم وكرباء العسكر 

ما وعلى الشيخ علي بن اإلمامي، فاستدركهم موالنا اٟتسُت رضواف اهلل عليو وقبض عليه
قاسم ا١ترىيب، فأما ا١ترىيب فقتلو العسكر الذين أرادوا إيصالو حصن ٛتيمة سنخدا ألهنم 

[ أهنما وأصحاهبما حرضا كبار اجملاىدين 470خافوه، وىذاف بقيا يف اٟتبس فاتفق ]ؽ/
لعدو، من ببلد األىنـو وببلد عياؿ أسد وا١تذاعَت أهنم يشفعوف فيهم ويطلقوف كما يطلق ا

فاجتمع األعياف من ا١تشائخ وكرباء العسكر حىت رآىم اإلماـ عليو السبلـ وأحس هبم، 
فلما رآىم موالنا ٤تمد عليو السبلـ تلقاىم وسأ٢تم عن ا١تقصود فأخربوه وقد عرؼ ما يف 
نفس اإلماـ عليو السبلـ عليهما فقاؿ ٢تم:أتروٍل لكم ناصحاً، فقالوا: بل ا١تالك أو كما 

قاؿ اإلماـ عليو السبلـ داع لكم شاكر لكم راضي جهادكم مثٍن عليكم فبل تلجوه قالوا، ف
 إىل أحد أمرين، إما أنو ال ٬تيبكم وتقع يف نفسو ونفوسكم أو

٬تيبكم وىو كاره فتكونوا قد أحبطتم سعيكم احملمود أو كما قاؿ، ولكن تؤخروف ىذا إىل 
ا: قد رآنا اإلماـ عليو السبلـ فبل نعود من وقت وأنا أقـو بو وإذا تقارب األمر عرفتكم فقالو 

غَت حديث، ٍب قدموا إىل اإلماـ عليو السبلـ وقالوا: يا موالنا نراؾ أطلقت أسارى الًتؾ 
وأعياهنم وسكت عن ولدؾ اٟتسن رضواف اهلل عليو فيا سبحاف اهلل إذا مل يطلقوه فبل تطلق 

٢تم: يا سبحاف اهلل أتروف أحبس  أصحاهبم، فقاؿ ٢تم عليو السبلـ وقد تبسم إليهم ودعا
ىؤالء العلوج باٟتسن أو كما قاؿ وقد أودعتو القادر على إطبلقو أتروف أف الكرَل من 

البدواف يضيع وديعتو؟ فقالوا: ال، فقاؿ: ثقوا باهلل فإف اٟتسن خروجو على اهلل سبحانو ال 



شاء اهلل تعاىل واٟتمد هلل أطلبو من غَته أو كما قاؿ بإطبلقو ثقة باهلل فكاف كما سيأٌب إف 
 رب العا١تُت.

 ]رؤيا بشأف اٟتسن بن اإلماـ القاسم[
وحيث قد ذكر اٟتسن رضواف اهلل عليو ووالده صلوات اهلل فؤلذكر رؤيا رأيتها مرتُت يف 

 تلك ا١تدة.
األوىل: بعد ا٢تزٯتة من قدـ وبٍت حيش، وقد أمسينا يف عتاد من بٍت ببلد اٞترب وىي أٍل 

ما بُت وادعة وحوث إىل صعدة قاع صفصف وإذا قد طلعت الرايات تقصد رأيت كأف 
جهة صنعاء وٖتتها قـو كثَت من العرب على أنواعهم وجهاهتم ا١تتفرقة، ٍب ا٢تند على 
لباسهم وراياهتم خضر، وفيهم الًتؾ ٍب عبيد بلباس اٟتبشة، و٢تم رايات وخيل ٥تتلفة 

ن، فقلت ١تن رأيتو وعرفتو وىو القاضي علي بن اللباس وىم يقولوف ىم تقدمة اإلماـ اٟتس
أٛتد بن أيب الرجاؿ وقد رأيتو فيهم وال عرفت غَته من ىذا اإلماـ اٟتسن، وفهمت أنو 

اإلماـ اٟتسن بن علي بن داود سبلـ اهلل عليو فقاؿ: ال ىذا سيد من أنصار اإلماـ وليس 
أىل الفضل قلت: نعم  بإماـ أتعرؼ السيد قاسم بن ٧تم الدين من جبل ذري وىو من

[ ال يزاؿ حىت ٭تطوا يف النجد األٛتر وال 471قاؿ: ىو يف سنو، وٝتعتهم يقولوف ]ؽ/
أعرؼ النجد األٛتر قبل ىذه الرؤيا، وكاف ذلك يف عاـ سبع وعشرين وألف، وكاف ما 

سيأٌب إف شاء اهلل تعاىل من اجتماع ىذه الطوائف ٖتت راياتو رٛتو اهلل تعاىل وخروجو من 
 عدة.ص

الرؤيا الثانية: وكنت يف اٟتمزي وقد قل الناس ومل أىل اٞتهاد ويف النفوس كثَت من ضيق 
اٟتاؿ وا٠توؼ على ا١تسلمُت حىت لقد عرض وادعة وغَتىم أف اإلماـ يتأخر من وادعة إىل 
حوث وىو يف النحيد من ببلد ا١تقابلة فصليت يف أوؿ الظهر وخفقت على السجادة وأنا 

رجبلً داخبلً علي من باب ا١تسجد عظيم اللحية يعٍت جسيمها وىي ٦تتدة مستلق فرأيت 
إىل أسفل صدره، البساً صوفاً ليس عليو عمامة وإ٪تا عليو قلنسوة من صوؼ أسود وقد 



عبله الشيب وعليو ىيبة، ويف يده عموداف دقيقاف من حديد على مثل الرماح الدقاؽ 
شيء منو من ا٢تيبة ألجل األنس منو، ٍب  طو٢تما ٨تو من عشرة أذرع ومل يقع يف نفسي

خلفو رجل على مثل صورتو ولباسو إال أنو أقصر منو قامة، وليس يف يده شيء من 
اٟتديد، وكأنو خادـ لؤلوؿ فاستحييت من سؤاؿ األوؿ من ىو فسألت اآلخر؟ فقاؿ: ىذا 

وؿ حىت كانت ىو اإلماـ ا٢تادي إىل اٟتق يعٍت ٭تِت بن اٟتسُت صلوات اهلل عليو فوقف األ
فجعلت  -السهو مٍت-قدماه حذاء خدي، وقاؿ: أنا اإلماـ ا٢تادي أو قاؿ جدؾ ا٢تادي 

فمي على قدمو، وقلت: يا موالنا أليس معنا إماـ وال يصح إماماف يف مذىبك؟ فقاؿ عليو 
السبلـ: أنا مغَت على اإلماـ القاسم الذي يف وادعة فقلت لعلو القاسم بن جعفر رٛتة اهلل 

و فقلت: اإلماـ القاسم بن جعفر، فقاؿ اإلماـ القاسم بن ٤تمد إ٪تا ىو ولدي وىذا علي
اٟتديد أضرب بو أعداءه يا صرارتاه، ويا عمراناه، ويا صنعاتاه، ويا ٯتناه هبذا اللفظ 

فاستيقظت وقد استبشرت فما عقب ذلك إال الصلح، وأخربوا ٤تاطهم بأيديهم، وقد كانوا 
 غروس كما بلغ. واهلل أعلم.عمروىا وغرسوا فيها ال

وبعد طلوع اإلماـ عليو السبلـ شهارة احملروسة باهلل بنحو عشرة أياـ أو أكثر وصل موالنا 
اإلماـ اٟتسُت رضواف اهلل عليو من الظفَت وقد اجتمع معو عسكره وكانوا مع أىل الظفَت 

لك الزمن، وكاف ومن سار بسَتتو ٨تو ألفُت بالسبلح اٟتسن وا٢تيئة اليت قل مثلها يف ذ
لوصولو بتلك ا٢تيئة الشأف العظيم، والذكر الفخيم الذي شرح صدور ا١تؤمنُت وأوغر قلوب 

 ا١تعاندين، ووصلهم اإلماـ عليو السبلـ بالصبلت الواسعة، واٟتمد هلل رب العا١تُت.
[ ا١تشهور 472وقبل عقد االصلح وإقباؿ اٞتدب على ا١تشارؽ طلع النجم ذو الذنب ]ؽ/

أنو طلع ٧تم مع الفجر لو رأس كالسناف ا١ترتفع، ولو نور يطلع قبلو، ٍب ال زاؿ يطلع وصفتو 
حىت انتهى إىل ٨تو ثلث السماء أو يزيد وىو يطلع قبل الفجر نوره يف كل يـو حىت انتهى 

إىل ما ذكرناه، ٍب طلع بعد أياـ ٧تم أصغر منو من فوقو وطاؿ نوره ٨تو اً من منزلو وأقل 



جـو آية يشهدىا العامل، وسئل اإلماـ عليو السبلـ وكاف من جوابو ٦تا رأيت وبقيت ىذه الن
 ٓتط يده الكرٯتة أنو ذكر ما ىذا مثالو:

اٟتمد هلل وسبلـ على عباده الذين اصطفى، ذكر يف كتاب )عقد الدرر يف أخبار ا١تنتظر 
منو وحسن ا١تهدي عليو السبلـ( من نسخة قدٯتة قاؿ يف آخرىا: ًب الكتاب ْتمد اهلل و 

توفيقو بالقاىرة ا١تغربية وذكر كاتبها إىل أف قاؿ: بتأريخ يـو اٞتمعة الثالث والعشرين من 
ربيع األوؿ سنة أربع وعشرين وسبعمائة عن عبد اهلل بن العباس رضي اهلل عنهما قاؿ: ال 
ٮترج ا١تهدي حىت تطلع مع الشمس آية. قاؿ: أخرجو اٟتافظ أبو بكر أٛتد بن اٟتسيُت 

يهقي وقاؿ يف ىذا الكتاب: وعن أيب جعفر ٤تمد بن علي عليهما السبلـ قاؿ: إذا بلغ الب
العباسي خراساف طلع با١تشرؽ القرف ذو السنُت وكاف أوؿ ما طلع ىبلؾ قـو نوح حُت 
أغرقهم اهلل وطلع يف زمن إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ حُت ألقوه يف النار، وأىلك اهلل 

 أىلك اهلل تعاىل فرعوف ومن معو، وحُت قتل ٭تِت بن زكريا عليو النمرود بن كنعاف وحُت
السبلـ وسلط اهلل على قاتلو ٓتت نصر، قاؿ: فإذا رأيتم ذلك فاستعيذوا باهلل من الفنت، 

وذكر يف سياؽ طلوعو كسوؼ الشمس والقمر، قاؿ: ٍب ال يلبثوف حىت ٮترج األبقع ٔتصر، 
 ًب ذلك. قاؿ: أخرجو أبو عبيد نعيم بن ٛتاد...

وكاف قد ضعف أىل وادعة من اٞتدب وخاؼ الفضبلء على اإلماـ عليو السبلـ وعرضوا 
عليو ا٠تروج إىل حوث كما تقدـ فلم ير ذلك، وٝتعت يف تلك األياـ من غَت واحد أنو 

خرج ليلة يتفقد ا١تساكُت على عادتو فسمع طائراً يصوت فقاؿ: معنا يف ىذه الليلة غدر 
ة، ٍب أخذ يفتش مواضع حىت وجد ٖتت مرقده عليو السبلـ باروتاً كثَتاً أو ٨تو ىذه الكلم

قد دسو العجم وشياطُت العرب على أنو ٭ترقونو يف الليل فأخذه إىل ا١تخزاف وأمر بعمارة 
 ا١توضع وجعل بابو إىل البيت الذي ىو فيو، فرأيت الباب معموراً وكنت أعرفو مفتوحاً.



ٛتزة الغرباٍل أطاؿ اهلل بقاه أف ىذا التفتيش من اإلماـ  وأخربٍل السيد الفاضل قاسم بن
[ 473عليو السبلـ ] تورية فأنو أخربه من أبدت اٝتو[ وكاف ٮتتلف إىل حي األمَت ]ؽ/

علي بن ا١تطهر بن شويع اٟتمزي فقاؿ إنو طلبو أمَت األتراؾ ا١تسمى شالق مصطفى وقاؿ 
ا من ٭ترقو يف ىذه الليلة بالباروت ونعتقد لو: ىذا اإلماـ ال نقدر على حربو ولكن قد فعلن

يف األمَت أنو ٭تبهم يف الباطن، قاؿ: فأجابو األمَت بأف ىذا الصواب وأظهر الفرح، و١تا 
خرج من عند األمَت طلب ىذا الراوي وقاؿ: ىل فيك خَت؟ قاؿ: نعم، قاؿ تسَت ىذه 

عليو وأخربه ٔتقالة األمَت  الساعة وقد كاف وجو ليل إىل اإلماـ فما تدرؾ منو إال ما قدرت
فأغار مسرعاً فوصل واإلماـ عليو السبلـ يف بقية أعماؿ فاستدعاه من عند أصحابو 

وأخربه، قاؿ: فأخربه أف اإلماـ عليو السبلـ عرؼ ذلك فلم يستقم حىت ٮتربه بتماـ ا٠ترب، 
عليو بل خرج موضع آخر وأمر باحملراس، وكاف ما كاف من أخذ الباروت، وكاف اإلماـ 

السبلـ أمر قبل عوده من وادعة باإلستسقاء فلما حضرت الصبلة ىم با٠تروج، ٍب رجع 
وأمر السيد صاحل بن عبد اهلل نفع اهلل بو فحصل مطر غزير يف البلد اليت كانت فيها 

الصبلة واإلستسقاء، وبلغنا أهنم سألوا اإلماـ مل ال ٖتضر وقد ٫تمت با٠تروج؟ فقاؿ: 
إذا مل ٭تصل ا١تطر يقنطوف ١تا قد خالطهم من الشدة وإف مطروا  خشيت على الناس أنو

غلوا ووقعوا يف أمر عظيم من القنوط أو كما قاؿ صلوات اهلل عليو، وكاف قد عدـ ا١تاء يف 
شهارة حىت يف بركة اٞتامع ا١تقدس ٦تا أخربٍل بعض الدرسة يف اٞتامع أنو مل ٬تد ما يسقي 

 رة يطلب منبو الدَّواه وإ٪تا سار إىل الناص

ىناؾ وعظم ذلك، ٍب إهنا وصلت كتب من السيد الزاىد العبلمة شيخ العًتة اٟتسن بن 
شرؼ الدين رضواف اهلل عليو يقوؿ لئلماـ: بادر بالوصوؿ عسى ٪تطر ونسقى بربكاتك ٍب 

أكثر من ذلك فعـز اإلماـ عليو السبلـ على اإلرٖتاؿ وكانت طريقو سوؽ الثبلثاء من 
بعد صبلة اٞتمعة يف شهر ٚتادى األوىل سنة ٙتاف وعشرين  أعماؿ ا١تسارحة

 ـ[.1619وألف]إبريل



قاؿ السيد الفاضل العبلمة ٤تمد بن اٟتسن بن شرؼ الدين: رأيتو عليو السبلـ يف ا١تصلى 
يقبض من الطُت وينظر فيو وطوؿ عهده باٞتدب فرأيتو يدعو و٭ترؾ شفتيو وىو يقلبو 

بلثة آالؼ أو أكثر من غَت أىل الببلد ومن وفد من بيده، وكاف العسكر فيما أحسب ث
غَتىم من آنس وببلد حراز، وببلد الشاحذية لؤلسباب اآلٌب ذكرىا إف شاء اهلل تعاىل، 

فلما حاذى شرفة ا١تواطر وقد تقدـ إىل ا١تسارحة موالنا ٤تمد عليو السبلـ يهيئ أماكن وما 
طر ما قد عهد يف تلك السنة حىت لقد ٭تتاج إليو اإلماـ عليو السبلـ والعسكر، وأقبل م

[ ٬تاوز 474أٞتأنا وكنا بالقرب من اإلماـ عليو السبلـ إىل سقاة كبَتة أظن درجها ]ؽ/
العشرين الدرجة كانت متعطلة فامتؤلت وبقينا بُت ا١تاء، واإلماـ عليو السبلـ قد ٞتأ إىل 

و مل يتجاوز اٟتازة ومل يصل اٞتبل وال أدري فيما اكنت من ا١تطر، فلما ارتفع ا١تطر وإذا ى
شهارة وال غَتىا، ٍب يف اليـو الثاٍل تقدـ موالنا ٤تمد إىل ٧تد بٍت ٛتزة و١تا ا٨تدر اإلماـ 
عليو السبلـ من قرية ا١تسارحة وصار يف آخر العسكر وإذا بقائل يقوؿ: ىذا سيدنا عبد 

اإلماـ عليو السبلـ الرٛتن ا١تنتصر العشيب وصل من كوكباف، وكاف من األسرى ىناؾ فنزؿ 
 ونزؿ الفقيو وىو على بغل من أىل

كوكباف أعطوه إياه لَتكبو مع عزمو ويعود عليو ىادي بن مبارؾ قائد عسكره، و١تا رأى 
اإلماـ عليو السبلـ عينو قد ذىبت بكى ودمعت عينيو، فبكى الفقيو وترامى على قدميو 

البيت، و١تا وصل عليو السبلـ  وىو يدعو لو، والفقيو يقوؿ: قليل ذلك يف ٤تبتكم أىل
شهارة احملروسة باهلل وقد لبس ثوباً من شواذر الشرؼ وفرد قميص من بز الشرؼ وعمامة 

)من بز الشرؼ( أيضاً وعباءة منكساً متواضعاً وقد تلقاه الشيوخ من أىل شهارة مثل 
واف اهلل السيد الفاضل العبلمة اٟتسن بن شرؼ الدين، وسيدنا العبلمة عامر بن ٤تمد رض

عليهم وغَت٫تا من الشيوخ والصغار، ويف أوؿ العسكر موالنا ٤تمد عليو السبلـ وأمراء 
العسكر، وكاف يوماً مشهوداً، وشريت القرية ا١تاء بفوؽ سبعة كبار ٦تا يأٌب بو السقاة من 

الغيوؿ ا٠تارجة عن شهارة احملروسة باهلل، وكاف اإلماـ عليو السبلـ خرج من شهارة إىل 



ف وبعض اٞتامع مل يتم تنضيد اٟتجارة يف الشمسي، ومطاىَت اٞتامع مل تكن كما ىي عيا
اآلف بل كانت دوف ذلك وسقوفها خشباً وتوىل ٘تاـ ذلك الفقيو الفاضل عماد الدين ٭تِت 

بن ٤تمد بن حنش وكاف ٭تضر معو سيدنا عامر رٛتو اهلل فتم ذلك على أحسن حاؿ، 
ٞتامع فصلى فيو ركعتُت وأغلقت األبواب عليو وعلى من وكانت طريقو صلوات اهلل عليو ا

معو يف اٞتامع، وكنت شاىد ذلك، ٍب طاؼ فرأى الصرح موافقاً فدعا للفقيو ٭تِت كثَتاً، ٍب 
نزؿ الربكة ورأى كذلك وال فيها قطرة من ماء فرأيتو سبلـ اهلل عليو تغَت وجهو حىت ىبتو 

والدموع تسيل على خده الشريف، واستقبل وكذا غَتي، وعاد مسرعاً إىل قبلة اٞتامع 
 القبلة ودعا ٔتا شاء اهلل و٨تن صفوؼ نؤمن على دعائو، ٍب

خرج من الباب الشرقي وصعد داره السعيد، ومعو الفضبلء وصغار أوالده، وأوالد أوالده، 
وموالنا ٤تمد عليو السبلـ والسادة أمراء العسكر يف ا١تيداف يرصدوف العسكر وينظموف ٢تم 

[ مواضع وإذا ا٢تاتف باألصوات ا١ترتفعة يقوؿ لكم اإلماـ عليو السبلـ: بادروا 475/]ؽ
با٠تياـ وأخرجوا مضرباً وخياماً غَته، ٍب شرعوا يصرفوهنا وا٢تاتف من اإلماـ بادروا قبل ا١تطر 
فما كاف أقرب من حدوث غيث ىٍت، فلجأ العسكر إىل اٞتامع ومنازؿ الدرسة وا١تطاىَت 

م يصل الظهر إال يف ا١تطاىَت السافبلت، ٍب تتابع ا١تطر حىت صلينا العصر يف وا١تساجد فل
الواسطات، ٍب ما صلينا العشاء اآلخرة إال وا١تطر يف أعلى الربكة ويفيض منها وقد عم 
ا١تطر شهارة وما حو٢تا، وكاف يًتدد ا١تطر الغزير من دعائو عليو السبلـ سبع مرات ٦تا 

 رب العا١تُت.عددتو وغَتي واٟتمد هلل 

 ]ا١تناطق اليت مشلها الصلح التابعة لئلماـ القاسم[
فصل: ولنذكر الببلد اليت وقع الصلح عليها: غرباف، وعشم ا١تسيجد وبٍت مالك من وادعة 
وبٍت عتمة وادعة وببلد بٍت قيس وبٍت صرَل، ٍب مرىبة والصيد وبٍت جرب وببلد بٍت زىَت إىل 

هنم وما وراءىا إىل جهة ا١تشرؽ والشاـ ٚتيعاً وجهات  حدود بٍت جرموز وإىل حدود ببلد
شظب ا١تقعد وما إليو، وا١توسم وما بعده من بٍت موىب واٞترب من شظب وما وراءه من 



ببلد عفار ىجرة وكية فقط، وجبل نيسا والظفَت وما وراء٫تا من بٍت جديلة وبٍت ٛتار 
 والشرفُت، وغَت ذلك.

بلد الثلث واٟتدب وبٍت سوار ٚتيعو واأليازؿ فإف وأما جهات اٟتيمة فمن بٍت مطر ب
للعجم بٍت سليماف أٚتع وما وراه وبٍت السياغ العارضة إىل اإلماـ عليو السبلـ مع اٟتيمة، 

وأعلى بٍت السياغ للعجم واألجبوب كلو إال ا١تسانية أصحاب الشيخ علي ا١تنامة، وبٍت 
 ٟتيمة واٟتجرة وعانز لئلماـ عليو السبلـ.النمري ٚتيعاً إال ردماف لئلماـ عليو السبلـ، وا

وأما حراز فحصباف وحلفاىم الشافعية مثل جبل بٍت إٝتاعيل وبٍت حسن وبٍت سعد إىل 
 اإلماـ عليو السبلـ وحصن مسار وببلده إىل اإلماـ عليو السبلـ وببلد الثلث ومن إليهم.

 ]اإلماـ يشكو حملمد باشا ١تخالفات حدثت بعد الصلح[
آنس فإف السيد الشهيد ا٢تادي بن علي الشامي رٛتو اهلل دخلها من بٍت  وأما جهات

أسعد األياـ القريبة من عقد الصلح ٍب تقدـ ىو والشيخ علي بن دىاؽ الدريدي وبنو 
الرؤية فأخربىم الشيخ ناصر بن راجح وآغا من الًتؾ وىزمو٫تا يف قاع آنس، وقتلوا من 

فتقدـ عليهم األمَت جعفر من العجم عن مشورة أصحاهبما ٚتاعة، وتقدما إىل اٞتمعة، 
مشائخ آنس ألهنم خافوا أف تكوف ىذه الببلد يف الصلح فبل يقدروف على ىضم رعاياىم 

[ السيد بعد أف أروه شدة واجتمعوا عليو، ٍب اختل بٍت 476وطلبهم األمواؿ فهزموا ]ؽ/
وىو مضاىر لبٍت أسعد رؤية مع الشيخ ناصر بن راجح واستقاـ السيد ا٢تادي يف القارة 

وببلد اٟتجرة، وانعقد الصلح وىو ىناؾ، وكاف حي سيدنا العبلمة الزاىد عز الدين بن 
٤تمد بن عبد اهلل الغشم نفع اهلل بو مهاجراً يف تلك البلد معيناً للسيد ا٢تادي فقاؿ: 

قد عقد استقيموا وأنا أذىب إىل اإلماـ عليو السبلـ أعرفو أف بٍت قشيب مل يدخلوىا إال و 
الصلح، و١تا سار ٟتقو ٚتاعة من بٍت أسعد ١تثل ذلك، ودارت ا١تكاتبة بُت اإلماـ عليو 

السبلـ وبُت الباشا يف شأهنم وكاف رأي الباشا ا١تسا٤تة وإ٪تا التحريض من مشائخ آنس ١تا 
سبق ولئبل يكوف ىؤالء يف نعمة وىم يف ضدىا، ٍب إف الشيخ ناصر بن راجح ومن ذكر 



ن الشيخ علي الدريدي على أنو يطلع صنعاء يكوف شيخاً على قبيلتو ورغبوه اختدعوا اب
وضمنوا عليو ويقاؿ: إف مع أىل الوسط يف ذلك جعبًل، فلما وصل صنعاء كتب أىل 

الصلح والسيد عبد اهلل بن مشس الدين أف ىذا الدريدي وصل فحذفوىم من كتاب الصلح 
 ومع ذلك بادروا بالغزو

لوا منهم ٚتاعة وهنبوىم واستولوا عليهم، وصاروا إىل الشيخ ناصر بن لببلد بٍت أسعد فقت
راجح وولده الشيخ ٣تلي، وعرؼ اإلماـ عليو السبلـ ذلك، ووصل بنوا أسعد شكاة إليو 
وعرؼ ا١تصلحة العامة بالتسًت بالصلح وكذا بنوا البدي من أسفاؿ الشاحذية من جبل 

رٛتو اهلل استدعوه فحفظ ببلدىم وغزوا تيس كاف عندىم الشيخ ٤تمد بن صبلح البحش 
إليها مراراً وىو يردىم يف أياـ ا٠تطاب ليدخلوا يف الصلح، فلما كاف منهم قضية بٍت أسعد 
ومع أىل كوكباف يف بٍت البدي فأخذوىم أيضاً، وقالوا ذلك قبل عقد الصلح، وذلك بعد 

للمسلمُت ويكتب إىل الباشا  انعقاده بشهرين أو أكثر، واإلماـ عليو السبلـ ينظر يف األنفع
٤تمد كما رأيت مسودة يف بعضها ٓتط يده الكرٯتة ما لفظو: وبعد فإف ىذا الصلح الذي 

مشلت بو نعم اهلل األمة احملمدية وعمتهم بركتو فإهنا لو زالت اٞتباؿ الرواسي مل ٖتل منو 
يب الفتنة ما يغَت عقدة وال يزداد إف شاء اهلل على مر الليايل إال جدة، وإذا وقع من طال

علينا راجعنا صاحب اٟتل والعقد الكامل يف السياسة ا٠تاقانية الوزير األعظم ٤تمد باشا 
أداـ اهلل لو السعادة، وأرغم أعداءه وحساده، ىذا وليعلم صاحب السعادة أف عنواف ما 

[ الصلح ا١تيموف الذي ىو بكل خَت إف شاء اهلل مقروف، يف 477انطوى عليو ىذا ]ؽ/
يح ألفاظكم الشريفة وعليو خا٘تكم الكرَل ىو عندنا مشرفاً ومكرماً، قاطعوف بأف ال صر 

ٖتل لو عقدة وال يزداد من لديكم مع مر الليايل واألياـ إال قوة، ولفظو: وما ىو إىل جانب 
اإلماـ القاسم الذي يده مستقرة عليو وأصحابو فيو وتقرر تصرفو عليو، وذكر داـ عزه عدة 

 األطراؼ، فعرفنا وسكنتمن اٟتدود و 



ومدبر ٦تلكتو وأنو ال يعًتي ما  -عز نصره-نفوسنا أف ذلك كبلـ وكيل السلطاف األعظم 
وقع اختبلؼ، وكاف يف ىذه األياـ من طاليب الفتنة اتباعاً ألىوائو أنو وقع منو تعٍد يف 

قرابة  اٟتدود، وىذا األمَت علي بن مشس الدين غزا ]ىو[ أصحابو بٍت البدي وقتل منهم
الفقيو العابد الطارح للدنيا وأىلها ٤تمد بن جابر، وأخذ عليهم ستُت رأساً من البقر وىم 

منا وكاف عند عقد الصلح والفقيو صبلح الربيشي عندىم ومشائخهم ىربوا من كوكباف 
قبل عقد الصلح يف احملـر غرة سنة ٙتاف وعشرين وألف، وفرحاف الكاشف قبض رجبلً من 

ت مراف ومعازبية اليت ىي قريبة منو وبيت مراف، ىذا ىو إلينا وتصرفنا فيو بيت مراف، وبي
على سبيل اإلستمرار يعرؼ ذلك كل أحد، وكذلك بنو أسعد يف آنس أيدينا ثابتة عليهم 

وعاملنا يتصرؼ عليهم على سبيل اإلستمرار، يعلم ذلك ا٠تاص والعاـ وحاشا نائب 
ما وضعو أدٌل خلل ولو استقصينا وقلنا وادي السلطاف األعظم ومدبر ملكو أف يكوف في

الشجر إلينا وحقبة إىل السلطاف وحسمة إلينا، والشراعب وشوابة إىل السلطنة ٍب كذلك 
لطاؿ الشرح، ىذا حيث كاف العذر أف ىذه اٟتدود مل تذكر يف ا١تسودة وقد سهلها 

بأموا٢تم ويسلموا ما ىو األلفاظ اٞتامعة، ٍب إف ٚتاعة لدينا من جرب حجة أرادوا أف يتصلوا 
مقرر عليهم للسلطنة حسب األغراـ من ٚتلة أصحاهبم، فمنعهم الشيخ ىادي الورد 

ا١تعروؼ بالدش، وأخذ ما كاف معهم يف ىذه الشديدة من العنب ومنعهم بالكلية ىذه 
األمور، وحيث أهناىا إىل مسامعكم الشريفة صيانة للقواعد األكيدة. انتهى بلفظو 

 يف صلوات اهلل عليو، واشتغل الناس بوفاتو، ٍب بالشدة الشديدة عن ذلك.وحروفو. وتو 

 ]دعوة السيد ناصر بن ٤تمد صبح القاٝتي[
ذكر ما كاف من دعوة السيد ناصر بن ٤تمد صبح القاٝتي الغرباٍل عافاه اهلل يف تلك ا١تدة 

عليو السبلـ  وما كاف يف صعدة يف تلك األياـ، فإف السيد ا١تذكور يقاؿ أنو سأؿ اإلماـ
[ الستقالة ا١تسلمُت وانتظار فرج 478عن الصلح فأخربه با١تصلحة وإ٪تا ىذا الصلح ]ؽ/

من اهلل سبحانو وإال فقد نقضو الًتؾ ٔتا فعلوه يف بٍت أسعد وبٍت البدي، وقد تصور يف 



نفسو أنو ا١تهدي ا١تنتظر والح لو لوائح، وأماؿ فانسل إىل ذيبُت ٍب اٟتيمة، وأظهر أمره 
على القاضي ٭تِت بن أٛتد ا١تخبليف وىو وايل أكثرىا، ٍب إف اإلماـ عليو السبلـ غضب 

 وكتب رسائل توضح أنو خالفو ومل يكن ما ىو عليو عن رأيو وأنو عاص باٍغ.

 ]رسائل اإلماـ ألىل اٟتيمة ببطبلف دعوة ناصر بن ٤تمد صبح[
 شهر ٤تـر سنة تسع وعشرين )ومن الرسائل اليت أرسلها اإلماـ عليو السبلـ يف أمره يف

وألف قبل وفاتو عليو السبلـ بنحو شهرين أرسل هبا إىل نواحي اٟتيمة من ٤تروس شهارة 
٤تذراً ومعرفاً للناس ببطبلف دعوى السيد ا١تذكور بأنو ا١تهدي ا١تدعو بو يف آخر الزماف، 

 وأف من أجابو فقد عصاه.قاؿ عليو السبلـ:
كتابنا ىذا إىل   -إف شاء اهلل-ذين اصطفى، ا١تنصور باهلل اٟتمد هلل وسبلـ على عباده ال

 من وقف عليو من ا١تسلمُت، أما بعد:

فالسبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو، اعلموا رٛتكم اهلل أف اإلماـ ا١تهدي الذي بشر بو النيب 
بن  صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأنو ٮترج يف آخر الزماف، لزمانو عبلمات منها: ما رواه ٤تمد

علي بن أيب طالب أخو اٟتسن واٟتسُت بٍت علي عليو السبلـ ا١تعروؼ بابن اٟتنفية، قاؿ: 
ٗترج يف آخر الزماف راية من خراساف، ٍب ٗترج أخرى ثياهبم بيض على مقدمتهم رجل من 
بٍت ٘تيم يقاؿ لو شعيب بن صاحل فيجتمعاف بباب اصطخر فتكوف بينهما ملحمة عظيمة، 

ود، فعند ذلك يتمٌت الناس ا١تهدي، ويف رواية أخرى: يبعث السفياٍل وتنظر الرايات الس
خيلو ورجلو وجنوده فيبلغ غاية ا١تشرؽ من أرض خراساف وأىل فارس، فيثور هبم ا١تشرؽ 
ويقتلوهنم ويكوف منهم وقعات يف غَت موضع فإذا طاؿ قتا٢تم بايعوا رجبلً من بٍت ىاشم 

راساف على مقدمتهم رجلُت من ٘تيم موالىم وىو يومئذ يف آخر الشرؽ فيخرج بأىل خ
أصفر اللوف، قليل اللحية، ٮترج إليهم يف ٜتسة آالؼ فإذا بلغو خروجو بايعو فيسَت على 

مقدمتو لو استقبلتو اٞتباؿ ٢تدمها، فيلتقي ىو وخيل السفياٍل فيهزمهم، ويقتل منهم مقتلة 
العراؽ، ٍب تكوف بينو وبُت خيل عظيمة فبل يزاؿ ٮترجهم من بلد إىل بلد حىت يهزمهم إىل 



السفياٍل وقعة، ٍب تكوف الغلبة للسفياٍل فيهزمهم فيقتل منهم مقتلة عظيمة وٮترج ا٢تامشي، 
[ ٥تتفياً إىل بيت ا١تقدس يطوي للمهدي منزلو إذا بلغو 479وٮترج شعيب بن صاحل ]ؽ/

 خروجو إىل الشاـ.

ا١تهدي ألمو، وقاؿ بعضهم: ىو  وعن بعض أىل العلم قاؿ: بلغٍت أف ىذا ا٢تامشي أخو
ابن عمو ال ٯتوت يعٍت من اٞتراحة ولكن بعد ا٢تزٯتة ٮترج إىل مكة فإذا ظهر ا١تهدي خرج 

معو، وعن علي بن أيب طالب قاؿ:ٮترج قبل ا١تهدي رجل من أىل بيت ا١تهدي ٭تمل 
 بن السيف على عاتقو ٙتانية أشهر يقتل وٯتثل ويتوجو إىل بيت ا١تقدس، وعن عبد اهلل

مسعود قاؿ: أتينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فخرج إلينا مستبشراً نعرؼ السرور 
يف وجهو فلما سألنا عن شيء إال أخربنا بو وال سكتنا إال ابتدأنا حىت مرت فئة من بٍت 

ىاشم فيهم اٟتسن واٟتسُت عليهما السبلـ، فلما رآىم عمر ىم واهنملت عيناه فقلنا: يا 
 ما لنا نرى يف وجهك شيئاً نكرىو؟ فقاؿ: ))إنا أىل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة رسوؿ اهلل

على الدنيا وإنو سيلقى أىل بييت من بعدي تطريداً يف الببلد وتشريداً حىت ترتفع رايات 
سود من ا١تشرؽ فيسألوف اٟتق فبل يعطونو ٍب يسألونو فبل يعطونو فيقاتلوف فينصروف فمن 

بعدكم فليأت إماـ أىل بييت ولوحبواً على الثلج فإهنا رايات ىدى  أدركو منكم أو من
يرفعوهنا إىل رجل من أىل بييت يواطئ اٝتو اٝتي، واسم أبيو اسم أيب فيمؤل األرض قسطاً 

 وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً((.

وعن جابر بن سعيد اٞتعفي قاؿ: قاؿ أبو جعفر عليو السبلـ: يا جابر الـز األرض وال 
رؾ يداً وال رجبلً حىت ترى أمارات أذكرىا لك إف أدركتها، أو٢تا: اختبلؼ بٍت العباس ٖت

وما أراؾ تدركها، ويكوف حدث بعدي وينادي مناٍد من السماء و٭تكم الصوت من ناحية 
دمشق وٮتسف بقرية من قرى الشاـ تسمى اٞتائفة، وتسقط طالعة من جانب مسجد 

ؾ وبعضها ىرج الرـو وينزؿ الًتؾ يف اٞتزيرة وينزؿ الرـو دمشق األٯتن ومارقة ٘ترؽ من الًت 
الرملة فتلك السنة فيها اختبلؼ كثَت يف كل أرض، وٗتتلف يف الشاـ ثبلث رايات راية 



األصهب وراية األبقع وراية السفياٍل ومن معو، ٍب يقتل األصهب، ٍب ال يبقى ٢تم ىم إال 
تلوف هبا، فيقتل من اٞتبارين سبعوف ألفاً الفرار ٨تو العراؽ، و٘تر جيوشو بقرقيسيا فيق

فيصيبوف من أىل الكوفة قتبلً وصلباً وسبياً، فبيناىم كذلك إذ أقبلت رايات خراساف 
تطوي ا١تنازؿ طياً حثيثاً وىم من أصحاب ا١تهدي فيخرج رجل من موايل أىل الكوفة يف 

من السماء يا بيداء [ مناٍد 480صفها فيقتلو أمَت جيش السفياٍل بالبيداء فينادي ]ؽ/
أبيدي القـو فيخسف هبم فبل يفوت منهم إال ثبلثوف نفراً ٭توؿ اهلل وجوىم إىل أقفيتهم 

وىم من كلب، قاؿ: فيجمع اهلل للمهدي أصحابو ثبلٙتائة وثبلثة عشر رجبلً ٬تمعهم اهلل 
ر من ولد على ميعاد قزعاً كقزع السحاب فيبايعونو بُت الركن وا١تقاـ، قاؿ: وا١تهدي يا جاب

 اٟتسُت.

إذا عرفتم ذلك فالشريف ناصر صبح ليس من ولد اٟتسُت عليو السبلـ وإ٪تا ىو من ولد 
اٟتسن وليس اٝتو ٤تمداً وال أبوه عبد اهلل، وإ٪تا ىو ناصر بن ٤تمد صبح من ذرية الشريف 
مكٌت حسٍت النسب، وىذه العبلمات اليت قدمنا تظهر قبل خروج ا١تهدي ال قد رأين وال 

عنا منها بشيء، وناصر صبح ما دعا بُت الركن ومقاـ إبراىيم عليو السبلـ وإ٪تا خلع ٝت
ربقة اإلسبلـ من عنقو يف ٥تالفتو إلماـ زمانو كما ورد ذلك يف اٟتديث عن النيب صلى اهلل 

ُئواًل{، عليو وآلو وسلم وخالف ما أنزؿ اهلل حيث يقوؿ: }َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف َمسْ 
ألف الصلح أنفذ وىو معنا ويف جوازنا، فالصلح شامل لو وٞتميع من دخل من ا١تسلمُت 

يف جانبنا، وىذا من الكبائر وقد هنى النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن أف يؤًب ٔتثلو كما 
قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يؤمنكم ذو جرأة يف دينو(( ومنها أف بعض ا١تسلمُت 

افع إليو ىو وبعض اليهود ليقضي بينهما ٔتا أنزؿ اهلل فأوجب الشريف ناصر ىذا على يًت 
ا١تسلم البينة فأتاه ّتماعة من ا١تسلمُت فقاؿ: زد على ىؤالء الشهود غَتىم فأتاه بغَتىم، 

فقاؿ: ال تطالب فقد اشًتيت ا١تاؿ الذي تنازعتما فيو وىذا حيف وظلم عظيم فكيف 
سلمُت، وىذا القصة اتفقت سنة سبع وعشرين وألف وليست ببعيد، يكوف ىذا من أئمة ا١ت



و٦تا قد أخرب ٚتاعة من ا١تسلمُت أنو إذا الح لو شيء من أمواؿ ا١تسلمُت وثب عليو وثوب 
ذئب قـر ال من ذلك حياء من اهلل وال حياء من ٥تلوؽ، ولو أعماؿ غَت صاٟتة، رحم اهلل 

 من كاف صبح إمامو وأصاب من اتبع ىذا امرءاً خالف ىواه واتقى ربو، وأصاب اهلل
 الضاؿ، والسبلـ عليكم

 ورٛتة اهلل وبركاتو، بتأريخ شهر ٤تـر اٟتراـ سنة سبع وعشرين وألف( .
ٍب أرسل إىل القاضي )٭تِت بن أٛتد ا١تخبليف( خادمو سيبلف الظفاري فلما وصل إىل 

١تخبلؼ على أهنم يضيفونو القاضي وكاف إذ ذاؾ يف العر من اٟتيمة أمر معو ٚتاعة من ا
ويكوف ىنالك حىت يلحق بو، ٍب أمر الرتبة يف يناع أف يطلعوىم للضيافة فإذا دخل اٟتصن 

[ رسوؿ اإلماـ عليو السبلـ فقيده يف 481حبسوه، فلما فعلوا وصار يف اٟتبس طلع ]ؽ/
، ونقلو اٟتصن، وبقي يف اٟتبس أياماً يسَتة واحتاج القاضي ذلك الدار لطعاـ يدخلو إليو

إىل مكاف قريب من اٟتيد فكسر القيد وىرب إىل بيت عجل من بٍت السياغ فالتفت إليو  
كثَت من الناس وكاف يؤثر واعتقد فيو كثَتوف ألجل ىربو من اٟتبس، وسألت أصحاب 

القاضي فقالوا: إنو رأى القيد اكتسر حاؿ ضربو فسًته، فكاف سهبلً ألجل ذلك وال بد 
 ا فيو كفاية إف شاء اهلل تعاىل.من نأٌب من أخباره ٔت

وأما موالنا أٛتد بن أمَت ا١تؤمنُت حفظو اهلل فإنو حفظ الشاـ وظهر نفعو ٍب إنو اتفق من 
آؿ عمار تعٍد يف الطريق وهنبوا قوافل وقطعوا الطريق، و٦تن هنبوا سيدنا القاضي العبلمة 

إىل الناس مع حدة مفرطة فيو  سعد الدين بن اٟتسُت ا١تسوري رٛتو اهلل وكاف منظوراً ٤تبباً 
وقوة غضب هلل، فوصل صعدة وتكلم على موالنا أٛتد وقاؿ كثَتاً من ذلك حىت أغضبو 
فأرسل ١تشائخ آؿ عمار وكانوا ثبلثة عشر شيخاً وسأ٢تم عن القضية فما أجابوه إال ٔتا 

ع ا١تغازي عرؼ بو ٘تردىم فأشار عليو من حضر من العلماء بقتلهم فقتلهم يف الليل، ٍب تاب
عليهم، و١تا بلغ اإلماـ عليو السبلـ قاـ وقعد وخطأه وخطأ من عنده من العلماء ١تا صوبوا 
فعلو فأجابوه جواباً واحداً: إف ىذا ىو الذي ٬تب عليك وعليو وكذا، وما أراد اإلماـ عليو 



قي السبلـ إال تأليف القبائل ال ٮترجوف إىل غَت اٟتق، وصلح بعدىا أمر الشاـ وإ٪تا ب
الطريق فإف اإلماـ ا١تؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو ال زاؿ أكثر من سنة يرسل مع القافلة الداخلة 
إىل صعدة عسكراً إىل نصف العمشية ويلقاىم مثلهم من صعدة من يسَت مع القافلة إىل 

صعدة وكذا من خرج من صعدة لقاه من عند اإلماـ لسبب ىذه القضية، ٍب إنو ٘تكن وغزا 
باً حىت صلحت الببلد والطرقات وكاف يقاؿ يف مواضع من ا١تخاوؼ للتاجر: ما شرقاً وغر 

على ٚتلك؟ فيقوؿ: أٛتد، وعمرت صعدة وببلدىا ومساجدىا، وانتشر العلم الشريف 
وحصلت النفقات للمساكُت مع الشدة اآلتية فإهنا أمور ىائلة كما سيأٌب يف أخبار شهارة 

استقر يف شهارة بقية من شهر ٚتادى اآلخرة ورجب  حرسها اهلل فإف اإلماـ عليو السبلـ
 وشعباف ورمضاف، وشواؿ،

والقعدة، واحملـر فالتاث بشهارة احملروسة باهلل من ضعفاء ا١تسلمُت على طبقاهتم ما ٬تل عن 
الوصف منهم طبقات العلماء والفضبلء مل يبق ٢تم مكاف للعلم وما يقـو هبم غَت شهارة 

[ القرآف وا١تتعلقُت حىت لقد أحصى أىل ا١تكتب 482سة ]ؽ/من الشدة الشديدة، ٍب در 
]ألف ومائتُت[ نفس وأىل طلب العلم فوؽ الثما٪تائة، وبلغ الصرؼ للحرَل يف مكاف 

منفرد وقد عمر اإلماـ عليو السبلـ ٢تن مكاناً على باب فوؽ األلف، وجعل ا١تراضع منهن 
باب النصر و٢تم كهوؼ يسكنوف يف جانب، وبلغ عدد ا١تساكُت فوؽ األلف الذي خارج 

فيها ويف باب الفتوح فوؽ أربعمائة نفس، ويف باب الصلل فوؽ ا١تائتُت من غَت من يف 
شوارع اٟتصن ويصرؼ ٢تم الطعاـ من ا١تطبخ من غَت اٞتنود وأىل اٟتقوؽ، ولقد رأيت 

ا يف الشيخ صاحل بن ٤تمد ٛتراف وٚتاعة من أصحابو مل يوجد ٢تم مكاف يأووف إليو وأكلو 
ٚتلة عامة الناس يف الديواف وىو عليو السبلـ يتفقد ا١تسلمُت بنفسو )وبولده موالنا ٤تمد 

عليو السبلـ(، و٦تا بلغ من شدة شفقتو با١تسلمُت وإف كانت فيو صلوات اهلل عليو صفة ال 
زمة أنو أجرى للمراضع طعاماً حالياً من بيوتو الطاىرة، وبيوت أوالده لكل واحدة كفايتها 

ن غَت قوهتن العاـ الفائض فإٍل ٦تن ويل صرؼ شيء من ذلك فأشهد ال رأيت ميتاً وال م



مريضاً ومل يكن عند رأسو الطعاـ على أنواعو من ٟتيح ومكافاً وطعاـ ودقيق وزبيب فضبًل 
عن اٟتي، و٦تا رأى من ذلك أف أىل التمييز والتقشف يف الطهارة استقوا من مساىم يف 

واجملالس وأبواب البيوت وما يكوف ىناؾ من األذى فاستأذنوا موالنا ا١تطاىَت حق اٞتامع 
 ٤تمداً عليو السبلـ يف إخراجهم إىل عند ا٠تارجُت

وىو باب النصر ففعلوا، فلما كاف الليل مل يسمع ٢تم اإلماـ عليو السبلـ حساً فسأؿ 
٤تمد عليو  فقالوا: أخرجوا العشي، فقاـ بنفسو وغضب حىت ىم بقتل بعضهم، والـ موالنا

 السبلـ حىت أنو توارى منو حياء وخوفاً ٍب أمر بفتح الباب وعودىم.
و٦تا ٝتعت من حي سيدنا عماد الدين ٭تِت بن صبلح الثبلئي رٛتو اهلل وقد خرج من 

عنده عليو السبلـ واجتمعنا للغداء يف بعض بيوت األصحاب فإذا ىو يكثر من التبسم 
ويقسم ال كاف وال يكوف فسألناه عن ذلك، فقاؿ: كنت  والدعاء لئلماـ عليو السبلـ وكذا

الساعة عند اإلماـ عليو السبلـ فدخل عليو ٚتاعة من األصحاب وولده موالنا ٤تمد عليو 
السبلـ وذكروا أف الطعاـ قد قل وأف خَت ا١تغارب قد قرب فما ترى يف زاد ىؤالء الذين قد 

ف ما يبلغهم، قاؿ: فغضب، وقاؿ: اقصروا مؤلوا اٟتصن وأشقوا عليو وعلى أىلو وكذا ويزود
واهلل ما نقطع ا١تغرفة ومثلها صبغ لو مل يكن إال زبدي واحد أو كما قاؿ، ولقد 

[ رأيتو عليو السبلـ يف تلك األياـ وقد رأى شريفاً من اٞتوؼ ولو ولداف صغَتاف 483]ؽ/
٫تا مع أبيهما لعلهما ٜتاسُت وإهنما توأماف قد ٤تل ٟتمهما ويبس جلد٫تا من الضعف و 

وكاف قدـ هبما فنزؿ عليو السبلـ حىت احتمل أحد٫تا وبعض األعواف اآلخر وأدخلهما 
داره، فأخربٍل من شهد ذلك وىو الوالد ٚتاؿ الدين علي بن ا١تهدي أنو قاؿ: أطعمهما 

بيده وشوى ٢تما ٟتماً وال أرى دمعتو سكنت، ورأيتو لبُنيَّة مريضة وىو يتعاىدىا بأنواع 
ـ، وكاف ذلك بعد عيد عرفة ويكسوىا وإذا مل ٬تد الطريق لكثرة الناس فتح الكوة الطعا

 الشرقيو عليها حىت يرى من ٮتصها بذلك حىت وجد ٢تا يف بيتو الشريف مأوى وأدخلها



وغَت ذلك كما قاؿ القاضي العبلمة ٚتاؿ الدين علي بن اٟتسُت ا١تسوري رٛتو اهلل يف 
 ا١ترثية اآلتية:

 اـ ٭تنو عليهم .... فما٢تم إال ىو كاؼ وكافلأب كاف لؤليت
 يفيض عليهم غيث سحب نوالو .... وما ىو عنهم ما تقلب غافل

 
وحيث ذكرنا ذلك فلنتربؾ بذكر اليسَت من شرائف خبللو يف السخاء الذي يضرب بو ا١تثل 

يقدر والشفقة بضعفاء ا١تسلمُت والصرب على القياـ ْتقوقهم اليت ال ٕتب عليو وفعلها ومل 
عليها غَته، وىذا ال يفتقر إىل بياف، منها: أحوالو عليو السبلـ يف العيدين أنو يعطي أىل 

العوائد الكساء الكثَت وا١تصاريف الواسعة والغنم والبقر ، ٍب إذا فرغ من ذلك تقدـ إىل 
 باب النصر وأمر بالعقائر الكثَتة ٨تو األربعُت الرأس على قدر ما يعرؼ من كثرة ا١تساكُت
وقدىم يصلوف ٢تا من ا١تواضع البعيدة فيكوف بالباب ولكل نفس ]صاع من طعاـ[ صاع 
أو نصفو من ٟتم على عدد النفوس حىت يفرغ منهم، وقد يعد ٥تازين ٦تلوة كساء ٥تيطاً 
للصغار ٦تا ٬تتمع لو من النذور وتأٌب ٥تيطة وقد يشًتي إىل فوقها حىت تكوف كثَتة، ٍب 

ر واإلناث إىل بيوتو الطاىرة ويقعد على مرتفع واٟتمالوف يقربوف لو يأمر بالصغار من الذكو 
ذلك على أنواعو فيكسي الصغَت قميصاً وكوفية، ومن ىو أكرب منو يزيده عمامة كلها 

٥تيطة كاملة حىت أزرهتا وجيوهبا، ٍب ٬تعل غالباً بيده الطاىرة إىل جيوهبم بعد أف يلبسوىا 
حاً، وللبنات لباساً وقميصاً وعلى رأسها ٜتاراً صغَتاً من التمر والزبيب فيخرج الصغَت فار 

أجناس لكل على قدره، وكذلك فقد يكملوف يف يومُت وقد ٭تتاج يتفرغ ٢تم ثبلثة أياـ 
 ورٔتا وىذه قبل أف يعطيهم شركة العيد وما إليها كما تقدـ ويكسو

من ٭تتاج، وىذا [ إف يف بيتو 484أصحابو وأىاليهم وقد يعطي الرجل على ما يقوؿ ]ؽ/
دأبو يف سائر األياـ ْتيث أنو يعطي حىت ال ٬تد شيئاً وقد ال ٬تد فيعوزه ذو اٟتاجة فيتداراه 

ليبقى وقد يقوؿ لبعضهم: انتظر يومك ىذا فنصيبك ما حصل فيو فقد ٭تصل للنفر 



ن الواحد ما ٬تل ويعظم، وقد ٝتعنا ذلك ٦تا أخربٍل سيدنا الفقيو العدؿ عماد الدين ٭تِت ب
صبلح الثبلئي رٛتو اهلل قاؿ: كاف حي السيد العبلمة الفاضل ٚتاؿ الدين علي بن صبلح 
العبايل رٛتو اهلل كثَت الشفقة على الضعفاء فكثَتاً ما يطلب ٢تم ويلتاثوف بو، وكاف اإلماـ 
عليو السبلـ يتلذذ بذلك منو حىت أنو سألو لفقراء من األشراؼ وغَتىم، فقاؿ اإلماـ: ال 

 ذىب السيد وعاد وقاؿ فأجابو اإلماـ عليو السبلـ كذلك وأظنو قاؿ عاد يف أجد، ٍب
الرابعة أو الثالثة ٔتثل ذلك، قاؿ: فغضب اإلماـ عليو السبلـ وأخذ عصاء وقاؿ: تنح عٍت، 
اخرج عٍت فبل أجد، قاؿ: فخرج السيد، ووصل اإلماـ عليو السبلـ ليس بالكثَت فاعًتض 

ليو فرؽ لو وعاد إىل اإلماـ عليو السبلـ متبسماً وقاؿ: السيد بعض ا١تساكُت وشكا ع
أردت آنف منك ساعة فما قبل ا١تساكُت وإذا شيء سهل فأجرؾ على اهلل، قاؿ: فأخرج 
٢تم ذلك ٍب جاءت أٛتاؿ البز والدراىم الواسعة حىت امتؤل ما بُت يديو فجعل يقرأ: }َوَما 

ُىَو َخيػُْر الرَّازِِقَُت{ ، ويقوؿ: ىذا من بركات السيد علي جزاه أَنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَػُهَو ٮُتِْلُفُو وَ 
 اهلل عٍت خَتاً وأكثر من الدعاء لو، وكاف ىذا السيد من الفضل والعلم ٔتكاف.

ولقد روي أف اإلماـ عليو السبلـ مرض يف بعض األياـ فقاؿ: إف حدث يل حادث فأرى 
، وزوجو عليو السبلـ ابنتو فاطمة أف السيد علي أوىل ٔتقامي ٦تن أعرؼ أو كما قاؿ

الشريفة الطاىرة الفاضلة ابنة أمَت ا١تؤمنُت، وقربه إىل جنب مسجد ا١تيداف يف شهارة 
احملروسة باهلل مزور مشهور، وىو من ولد اإلماـ القاسم اٟترازي من بيت شهَت بالفضل 

 والعلم.

 ]ورع اإلماـ واحتياطو[
ولنذكر شيئاً من ورعو واحتياطو من ذلك أٍل ال فصل ]يف ذكر شيء من ورعو واحتياطو[: 

أعرؼ أحداً يف عهده وبعده من أوالده وأوالد عمو مثل السيد العبلمة عبد اهلل بن عامر 
وقبلو حي أخيو العبلمة الفاضل أٛتد بن عامر مل يأكل من بيت ا١تاؿ وال من غَته إال ما 

اـ وكل عما يره لو أو لبيت ا١تاؿ ٯتلكونو وتر اىم يضعوف طعامهم ا٠تاص على الطعاـ الع



أو لطريق أو مسجد أو منهل إ٪تا يكوف ذلك من نذوره، ومن ذلك أنو عليو السبلـ جعل 
[ يف مقابل ما يأكلو 485يف بيوتو ا١تباركة وبيوت أوالده طبقة ٥تازين لبيت ا١تاؿ ]ؽ/

سبلـ ولقد أراد عليو العماروف والسقاة من بيت ا١تاؿ، وأما األجرة واآللة فمن نذوره عليو ال
السبلـ أف ٬تري ماء ٬تري على الباب الشرقي يف اٞتامع ا١تقدس من الربكة وىو ال ٯتكن 

الصعود فجعل شيئاً يسمى شهافاً اخًتعو على أنو يصعد ا١تاء إىل أعلى، ٍب ٬تريو إىل باب 
يضره ا١تاء  ا١تسجد الشرقي ويعود الربكة، فعمره وجعل لو أنابيباً كباراً من مدر ٥تصوص ال

والقضاض، ٍب اعتٌت فيو حىت ارتفع وما حصل ا١تقصود وال ًب لو ذلك فأخربٍل حي ولده 
موالنا اٟتسُت رضواف اهلل عليو أنو قضى ما أكلو أىل العمل فيو من بذر مالو حىت أوفاه 
قاؿ واحتاط بزيادة، وأما األجرة فهي من نذوره ومالو مطلقاً، وأخربٍل رٛتو اهلل أنو استغفر و 

ما ٛتلٍت على ذلك إال الشفقة با١تسلمُت ألف ما يف موضعنا ىذا مثل ا١تدائن غيوؿ وأنو مل 
يكن لو قدوة سبقو إىل ذلك وإ٪تا تصوره ألنو كاف يشرب من ركوة ٢تا موضعُت للماء كما 

 ىي عادة الركوة، قاؿ: فكاف يشرب ا١تاء فإذا فتح فاه وأغلق أحد٫تا اجتمع

يشهف ما قبالتو ٍب جربو يف الًتاب ففعل فأراد مثل ذلك، ومن ذلك  ا٢تواء فأحس لو حركة
تقديره النفقات حىت ال ٯتكن أف يبقى شيء وال ٭تتاج ا١تستنفق شيئاً وجعل ا١تدخوؿ عشر 

قوب وا١تخروج ست قوب، ويف ىذه غاية االحتياط والورع ألف السامع يقوؿ ذلك من 
اهلل عليو، وأما األكثر فللنفع العاـ فيكوف ما  السياسة والتدبَت وأخلق هبا من مثلو صلوات

صورتو قوت شهر يكفي شهراً وثلثي شهر واألصغر لتعريف النفقة الكافية وقدرىا والثالثة 
القدح يف زاد ا١تسافر وحصة ابن السبيل ٜتس قوب وأربع ويصل فيها رفيقو، واحتياط 

ليو رد الزيادة أو الصرؼ كما ىو خليق ٔتثلو عليو السبلـ ألف ا١تسافر إذا بلغ وطنو وجب ع
مقرر يف مواضعو، ومن ا١تعلـو يف أىل العصر أهنم ال يفعلوف و٢تم حصة وقد يتضيفوف 
وكاف يف ذلك األقرب إىل مراد الشارع ألف ابن السبيل لو حق يف ماؿ اهلل فإف حصلت 



أف الكفاية وجب عليو رد الفاضل أو صرفو وىو ال يفعل، واألغلب على ابن السبيل 
 يستطعم أىل الطرقات فيطعموه وليس وراء ىذا احتياط.

 ]وفاة اإلماـ القاسم بن ٤تمد[
وأما وفاتو صلوات اهلل عليو فتويف ١تضي ثلث الليلة ا١تسفر عنها يـو الثبلثاء الثٍت عشر 

ـ[، ومل يكتم أمر 1620فرباير16يوماً من شهر ربيع األوؿ سنة تسع وعشرين وألف]
[ ومل يطل 486يو بل عرؼ ا٠تاصة والعامة مرضو عليو السبلـ ]ؽ/موتو صلوات اهلل عل

وإ٪تا كاف من أمل ا١تسبع فطاؿ فيو ثبلثة عشر يوماً أو أربعة عشر يوماً ٍب تويف رضواف اهلل 
عليو، وكاف قد أرسل ٞتماعة أىل الفضل الذين خارج شهارة احملروسة باهلل مثل السيد 

دين بن عبد اهلل رضواف اهلل عليو، ومثل السيد الفاضل اإلماـ العبلمة شيخ العًتة أمَت ال
العبلمة عز الدين ٤تمد بن علي بن عشيش اٟتوثي رٛتو اهلل، ومثل السيد العبلمة ٤تمد بن 

علي اٟتوثي اٟتاكم ٔتحروس الظفَت، والسيد العبلمة اجملاىد ٚتاؿ الدين علي بن إبراىيم 
 اٟتيداٍل وغَتىم.

يو السبلـ اٟتاج الفاضل اجملاىد مشس الدين أٛتد بن عواض و٦تن بعث إليو مع مرضو عل
األسدي، وأما الذين يف شهارة احملروسة باهلل فهم: السيد العبلمة الفاضل العابد صبلح 

الدين صاحل بن عبد اهلل ا١تعروؼ بابن مغل الغرباٍل، والسيد الفاضل الزاىد ٤تمد بن 
لعامل اجملاىد ٚتاؿ الدين علي بن اٟتسن بن اٟتسن بن شرؼ الدين رٛتو اهلل وأخوه السيد ا

شرؼ الدين، والسيد الفاضل ٤تمد بن عبد اهلل بن مغل الغرباٍل والسيد ٚتاؿ الدين علي 
بن عبد اهلل العبايل، والسيد العامل اٟتسن بن ٤تمد الشريف أطاؿ اهلل بقاه وأخوه السيد 

ة صفي الدين أٛتد بن ٤تمد العامل الفاضل عبد اهلل بن ٤تمد، وأما أخاىم شيخ العًت 
 رضواف اهلل عليو فكاف مريضاً مل ٭تضر.

ومن الفقهاء سيدنا اإلماـ العبلمة ٚتاؿ الدين عامر بن ٤تمد الذماري رٛتة اهلل عليو 
وسيدنا العبلمة شرؼ الدين اٟتسن بن علي العيزري رٛتة اهلل عليو، والقاضي العبلمة 



يل والقاضي ٚتاؿ الدين علي بن ٤تمد الروسي األديب ٚتاؿ الدين علي بن ٤تمد اٞتملو 
وسيدنا العبلمة الفاضل عز الدين ٤تمد بن عبد اهلل اآلنسي ا١تعروؼ بالغشم، وسيدنا 

العامل األديب صاحل بن عبد اهلل بن حنش رٛتو اهلل والفقيو العامل األمُت عماد الدين ناصح 
فضبلف ٚتاؿ الدين علي بن ا١تسلمُت ٭تِت بن ٤تمد بن حنش، والقاضياف العا١تاف ال

اٟتسُت ا١تسوري، وسعد الدين بن اٟتسُت ا١تسوري وولدا٫تا سيدنا القاضي العبلمة صفي 
الدين وبركة ا١تسلمُت أٛتد بن سعد الدين ورضي الدين زيد بن علي بن اٟتسُت، وكاف مع 

 صغر سنو كامبلً.

يو من أىل احملراب فهم وأما السادة الذين وصلوا يف الليل عقيب وفاتو صلوات اهلل عل
السيد العبلمة فخر الدين عبد اهلل بن ٤تمد احملرايب وصنوه اٟتسن بن ٤تمد واٟتسُت بن 

[ ٤تمد، وا٢تادي بن ٤تمد و٤تمد بن اٟتسن، والسيد القاسم بن ٧تم الدين  487]ؽ/
كلهم من أىل الفضل والكماؿ، والسيد العبلمة الكامل شرؼ الدين صبلح الدين صبلح 

د ا٠تالق بن ٭تِت، والسيد العامل صاـر الدين إبراىيم بن ٭تِت وغَتىم، ومن ا١تتعلمُت بن عب
أىل اإلجادة واإلفادة كثَتوف، وكاف موالنا شرؼ الدين اٟتسُت بن أمَت ا١تؤمنُت رٛتة اهلل 

عليو يف ببلد الشرؼ طائفاً للببلد ومقرراً أعما٢تا وكانت إليو رضواف اهلل عليو فوصلو الربيد 
 ابتداء مرض اإلماـ عليو السبلـ فوصل وبقي عنده ٨تو ٙتانية أياـ حىت تويف وىو حاضر يف

وأمور العامة وا٠تاصة إىل موالنا ٤تمد عليو السبلـ كما ىي عهدتو مع صحة أبيو سبلـ اهلل 
 عليهما.

 ]مبايعة اإلماـ ٤تمد بن القاسم[
ل الفضل كمن تقدـ ومن نعم، فلما تويف صلوات اهلل عليو كما تقدـ وقد اجتمع أى

سهيت عن اٝتو ولبلختصار كاف أوؿ ٥ترب ٢تم ومعٍز موالنا ٤تمد عليو السبلـ فعظم على 
أىل الفضل موقع ذلك حىت أحصروا عن الكبلـ وأقعدوا عن اٟتركة وعظم األمر، فكاف 
نيب أوؿ متكلم سيدنا العبلمة اٟتسن بن سعيد العيزري رٛتة اهلل عليو وقاؿ فيما قاؿ: إف ال



صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))أىل بييت كالنجـو كلما أفل ٧تم طلع ٧تم.. (( ا٠ترب. 
وقد سقط عنو  -أو كما قاؿ-واإلماـ قاـ بفرائضو يف األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر 

التكليف وتعُت عليكم، فًتاجع الفضبلء وسكنوا بعض السكوف ٍب تشاوروا وكاد يطوؿ 
لى موالنا ٤تمد وأخيو اٟتسُت سبلـ اهلل عليهما، فتكلم موالنا ٤تمد منهم وكلهم ينص ع

بكبلـ فصل جزؿ وقاؿ فيو: إ٪تا أنا وأخي عوناف ١تن يقـو هبذا األمر من آؿ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم وال لنا يف ذلك شيء ٍب طلب ا١تفاتيح على بيت ا١تاؿ من الفقيو 

ش وقاؿ: ضعها يا سيدنا عند األصحاب ينظروف عماد الدين ٭تِت بن ٤تمد بن حن
ألنفسهم، ٍب خرج عنهم ودخل منزلو وأغلق على نفسو ٍب أجهش باكياً، وكاف أىل 

البيوت ال علم ٢تم بوفاة اإلماـ عليو السبلـ ألنو ١تا تويف رضواف اهلل عليو وكاف عنده موالنا 
بلف عماد الدين ٭تِت بن صبلح ٤تمد وموالنا اٟتسُت رضواف اهلل عليهما والفقيهاف الفاض

الثبلئي وجابر بن فتح اهلل العفاري فًتكا٫تا عند اإلماـ عليو السبلـ على أنو حي ال يعرؼ 
أىل البيوت قبل أف يربموا أمر ا٠تبلفة فلما ٝتع أىل بيتو بكاه عرفوا وفاة اإلماـ عليو 

 السبلـ فسمع الفضبلء

اٟتسُت رٛتو اهلل أف يدخل على أخيو وٮترجو فاىتموا بتماـ الشورى، وعولوا على موالنا 
[ ٢تم ففعل، فلما وصل نصوا كلهم عليو وألقوا ثقل التكليف إليو متفقُت الرأي 488]ؽ/

فيو فبل زاؿ هبم حىت استحلفهم أهنم ال يعلموف لو عذراً عن التخلف وقاؿ بعضهم: واهلل 
ٍب تبادروا إىل بيعتو مزدٛتُت إف مل تفعل ليجب علينا نعيد ما قد صلينا خلفك أوكما قاؿ، 

عليها حىت فيما ظننت واهلل أعلم إ٪تا قاـ الفقيهاف الفاضبلف ٭تِت وجابر ومن أعاهنما على 
غسل اإلماـ عليو السبلـ إال وقد بايع أىل اٟتضرة، ٍب من بعدىم فوؽ ثبلٙتائة أكثرىم من 

ـ، وكاف ا١تتويل ٢تا السيد أىل الفضل والعلماء وا١تتعلمُت، وامتدت البيعة ٨تو ٙتانية أيا
العبلمة ٤تمد بن علي بن عشيش وسيدنا العبلمة عامر بن ٤تمد الذماري رٛتة اهلل عليهما 

ال ينفك أحد٫تا عند اإلماـ عليو السبلـ ٍب أمر اإلماـ بكتب صنعاء وكانت إىل موالنا 



طهر بن الشويع كتاباً، اٟتسن رٛتو اهلل كتاباً وإىل الباشا ٤تمد كتاباً، وإىل األمَت علي بن ا١ت
وإىل السيد فخر الدين عبد اهلل بن مشس الدين بن جحاؼ السفَت بالصلح كتاباً، فإنو  

كاف باقياً ألعماؿ ٦تا يتعلق بالصلح مضموف الكتب إعبلماً ٢تم بوفاة اإلماـ عليو السبلـ 
بن أمَت ا١تؤمنُت  وقياـ موالنا أمَت ا١تؤمنُت، وسيد ا١تسلمُت ا١تؤيد باهلل رب العا١تُت ٤تمد

ا١تنصور باهلل سبلـ اهلل عليهما،ويف الكتاب الذي إىل الباشا ٤تمد بعد إعبلمو والبسط يف 
موضعو واإل٬تاز يف ٤تلو ٦تا ىو خليق ٔتثلو ما معناه وقبض اهلل سبحانو موالنا وإمامنا 

 حووالدنا أمَت ا١تؤمنُت سبلـ اهلل على روحو وقد عقد بينكم وبينو صلح فيو صبل

ا١تسلمُت وحقن دمائهم وكذا ٍب توفاه اهلل وٖتملنا ما كاف من ثقل األمر، فإف تروف ٘تاـ 
ا١تدة وتسكُت ا٢تدنة فعلينا أف نقتفي أثره و٨تيي ذكره وال ننقض لو عهداً وال ٩تلف فعلى 

ما تروف، وإف تروف غَت ذلك جعلنا ىدنة حىت تعود حنودكم مواضعها، وبعد أف تعود 
ُت اهلل سبحانو وتعاىل واٞتواب منكم أو كما قاؿ مواضعها نستع

. ]................................[ 

 ]جواب ٤تمد باشا لئلماـ ا١تؤيد باهلل ٤تمد[
 ووصل جواب ٤تمد باشا وىذا لفظو:

 
}َلَقْد َكاَف َلُكْم يف َرُسوِؿ اهلل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{ وقدوة مستحسنة طريق سلكو سيد ا١ترسلُت، 

ب رب العا١تُت، هلل اٟتمد على ما قضى، وقدر وأمضى، }ُكلُّ نَػْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت{ وحبي
وكل إنساف وإف طاؿ عمرانو إىل الفوت إنا هلل وإنا إليو راجعوف وصائروف ومنلقبوف، فنعزي 

ولدنا اإلماـ ا١تقاـ األكمل، السيد العلم األفضل، منبع الفضائل عمدة األفاضل، مالك 
فاخر العميمة، وا١تعارؼ اٞتسيمة ٤تمد بن القاسم بن ٤تمد منحو اهلل صرباً، و  أزمة ا١ت

كتب لو أجراً بوالده اإلماـ العلم األطوؿ األعلم األفضل تغشاه اهلل برٛتتو ورضوانو، 
وأسكنو ْتبوح جنتو بإحسانو، وجعل نزلو يف عليُت مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيُت 



الصاٟتُت، والتسليم حق هلل يف أمره وحكم قضائو حلوه ومره، والصديقُت والشهداء و 
وحكمو السابق النافذ يف ٚتيع ا٠تبلئق، واهلل ٬ترب ىذه الرزية ويأسوىا وال يريكم بعدىا 

سوءاً وال مكروىاً، واٟتمد هلل الذي جعل القائمُت من بعده ١تا اختاره من ا٠تَت من عنده 
سبحانو وتعالىومواطأة من العلماء األخيار والقضاة وقيامكم باألمر بعده استخارة اهلل 

األطهار، فأنتم إف شاء اهلل لذلك أىل، و١تا وقع من اختيارىم موضع و٤تل توىل اهلل 
عونكم ورزقكم الصرب، وكتب لكم على فراقو األجر فقد أنالنا ذلك السرور بعد الفزع، 

وإليو أسبق، وذكرًب أف الذي  وحصل لنا بو اٟتبور الذي أذىب اٞتزع، وأنتم ٔتقامو أحق
بيننا وبُت والدكم رٛتو اهلل من العهود وا١تواثيق ثابت أساسها ومراسها ثباتة وقوة كما ىي 

 اإلرادة

ا١ترجوة و٨تن إف شاء اهلل تعاىل على ذلك ما يبدو منا أمراً نظهر فيو إخبلالً وال يكوف 
كما أنتم لنا وما ىو موجود   بسببننا ١توضوعات قواعدىا وعقودىا ا٨تبلؿ، بل إنا لكم

عندكم وكذلك عندنا واأللفة الصافية، ا٠تالصة الوافية، كما ىي ما يغَت تلك القواعد مغَت 
وال يكدرىا مكدر، و٨تن لكم يف أمر ا٠تَت مساعدوف وطريق مرضاة اهلل معاضدوف، واهلل 

و، وحسبيي اهلل ٮتتار لنا ولكم ا٠تَت ويأخذ بنواصينا إليو، ويرشدنا و٭تسن حالتنا علي
وكفى، يف تاريخ سابع عشر يف شهر ربيع من شهور سنة تسع وعشرين بعد األلف سنة، 

 حرر ٔتحروس صنعاء. انتهى.

 ]رسالة من بعض علماء صنعاء لئلماـ ا١تؤيد باهلل ٤تمد[
 [ ووصل كتاب من بعض علماء صنعاء ولفظو:492]ؽ/

احسن عمبًل، وىب نعمة وفضبًل، وسلب اٟتمد هلل الذي خلق ا١توت واٟتياة ليبلوكم أيكم 
حكمة وعداًل، جعل ا١توت ٖتفة األبرار، وزلفة تدنيهم إىل دار السبلـ، يف جوار ا١تلك 

 الغفار:
 وما ىي إال نقلة غَت أهنا .... من العامل األدٌل إىل ا١تنزؿ األعلى



 
يار الفائزين من وأزكى الصلوات على من اختار الرفيق األعلى فدٌل ٍب تدىل، وعلى آلو األخ
 التطهَت بالقدح ا١تعلى، ما صعد عمود اإلٯتاف بصبح فضلهم وٕتلى، وبعد:

فلما ورد علينا حباب ا١تصاب فشربنا منو بكأس روية وتقاٝتنا ٫تـو ببلياه ا١تذىبة للروية، 
شق األ٪تلة بالسوية من ا١تواقف احملمدية القاٝتية، من ألقت عليو اإلمامة شعاعها، ونشرت 

 إنالتو طيور السعادة على كثرة أجناسها وأنواعها، وغرستو أيادي العناية الربانية بيدىا بيمُت
وسقتو بأنوائها، فتبلحقت عنده إعجاز مواىبها هبوادىا، أسجد اهلل تعاىل على وصيد 

أعتاهبا كل جبُت متوج، وأقاـ ْتميد عنايتها كل أمر أعوج، وأهنج ١تطالبها كل باب مرتج، 
ا كل حق أبلج، وأطفأ بعد ٢تا ٢تب الباطل إذا ارتفع وتأجج، فحُت د٫تنا وأباف تفضله

ذلك األمر ا١تهيل، والببلء الذي يكوف الصرب عنده خَت ٚتيل، فيالك من أجفاف شرقت 
بالدموع، ونَتاف متقدة يف أحناء الضلوع، وبناف تود لو ماتت أف ٮتط بنازؿ ا٠تطة، وأنفس 

ة، والناس من شدة األحزاف والكمد وفقد االصطبار أساطت هبا ببلبل ا٢تمـو ا١تشتط
واٞتلد، ما ال يستطاع ذكره، فكيف ٭تتمل أمر ثقلو وزبره، فيالو من خطب عم بيت 

الرسالة، جدد ا٠تطب يف الوصي والبتوؿ ويالو، فأوالد الوصي ٖتٍت ظهورىا أسفاً، ومعادف 
نازؿ، وا١توت حكم شامل،  اإلمامة تذري دموعها و٢تاً و٢تفاً، ولكن ما نصنع والقضاء

و٨تن يف دار نقلة، و٤تل قلعة، فمن راحل ليومو، ومن مدعٍو لغده، وىي العارية ا١ترٕتعة، 
والسحاب ا١تنقشعة، ولو كاف من ا١توت وزر، لكاف ٠تَت البشر، ولنا بو أسوة ولن نصاب 

خلفاً من كل ٔتثلو كما ورد يف األثر، ويف اهلل عزاء من كل مصيبة، ودركاً من كل فائت و 
ىالك، فباهلل فليثق من عمو ا١تصاب من أولئك، مع أف من صنع اهلل اٟتفي، وٚتيل لطفو 

 ا٠تفي، أنقذنا بعد احملنة با١تنحة،

فما عبس احملزوف ]حىت تبسم، وال ركد رحا اإلمامة حىت تنسم، إذ سد ىذه الثلمة بأفضل 
فوجب علينا ٗتطي  خلف ألكـر سلف، وأ٧تب فرع ألعظم أصل، فيا ٢تا من ٖتف،



األحزاف، إىل شكر اإلحساف، دلت الرزية يف ىذه القضية، داللة ضمنية على جزيل العطية 
يف الربية، إذ كاف موالنا ا١تؤبد باهلل القائم بعده الساد مسده، فهو يف حكم ا٠تالد وإف 

شجوىا  أصبح يف الثرى، وا١تقيم يف أىلو وإف أضحى يف العراء، فرحم اهلل إف بكت ا١تكاـر
لفقده، ولبست ا١تعايل حدادىا من بعده، وأعاد علينا من بركاتو ما يهوف علينا مصاب 
الدنيا اليت صار اٟتدث أخف ظنوهنا، وأصغر دنوىا، واهلل اسأؿ أف يربط على القلوب 

لفقد احملبوب، وبالتماسك باٟتسنات اليت تُنجي من ا١تهالك، وأف يفيض على موالنا ومن 
لداً يضاىي اجتماعو السديد، و٬تعل مسرة يومو تابعة ١تساه، واٟتمد هلل ٖتوطو شفقتو ٕت

على ما وفق إليو األصحاب من إقرار اٟتق يف نصابو، فأصابوا الصواب وأقاموا ما ٬تب 
لئلسبلـ من اٟتق الواجب، ولو سكتوا أثبت عليو اٟتقائق، فما اكتأبنا للمنعي إلينا حىت 

ٕتهش باكينا عند الرزية حىت استهل ضحكنا للعطية، ارتبطنا با١تستخلف علينا، وال 
تصديقاً ٠ترب بدا خَت األمم: ))أىل بييت كالنجـو كلما أفل ٧تم طلع ٧تم(( ىذا واهلل لقد 

أعطى القوس باريها، وأنزؿ الدار بانيها، ومن أحق الصدر من صدر األفاضل، ا١تؤيد 
يف جلباب الفضل على نظرائو الرئيس، عقد الفخار الرائق النفيس، كيف وىو ا١تربز 

وأمثالو، واعًتؼ وأنا اٟتقَت يف مساجلتو عن قرب غايتو وبعد منالو، وقد أغٌت ظهور فضلو 
 عن إقامة الربىاف، وكف اشتهار نيلو حىت مل ٮتتلف فيو اثناف

 وكيف يصح يف األذىاف شيء .... إذا احتاج النهار إىل دليل
 

 اء.من ذلك، ٍب رآه بعد ذلك، ارتفع السم
ومنها ما حكاه ولده السيد األكمل صفي الدين أٛتد بن أمَت ا١تؤمنُت أيده اهلل، وىو 

يومئٍذ بصعدة متولياً من جهة والده، قاؿ: إنو ٝتع ليلة موت والده عليو السبلـ والليلة اليت 
قبلها حركات يف ا١تنزؿ الذي ىو فيو، ومل يكن بقربو أحد، وأنو حرؾ عليو باب ا١تنزؿ الذي 

[ حركات غَت معهودة، وكاف لو كوز يشرب فيو تركو فوؽ سطح 493و فيو مرات[ ]ؽ/ى



يف الليل للتربيد، فلما كاف نصف الليل ٝتع الكوز وكأف أحداً ٛتلو ورمى بو إىل حجر ٖتتو 
فقاـ فوجد الكوز قد هتشم هتشيماً عجيباً كصورة الفلوس، ٍب إنو ٝتع يف تلك الليلة ويف 

واليت بعدىا أصوات بكاء ونواح بالقرب من منزلو فقاـ لَتى الباكي فلم ير الليلة اليت قبلها 
أحداً وال أحس ببكاء، و١تا عاد إىل فراشو عاد البكاء وىو كأنو يف طاقات ا١تنزؿ الذي ىو 

فيو وكأنو واهلل أعلم من بكاء اٞتاف، وٝتع أيضاً بعض شيعة اإلماـ ٔتحروس صعدة ٦تن  
ار اليت فيها السيد صفي الدين يف منزلو مل يكن فيها إال ىذا كاف واقفاً بالقرب من الد

الراوي ٝتع دؽ الباب عليو يف تلك الليلة ثبلث مرات متفرقات ينبو يف كل مرة من نومو 
 ومل يعهد ذلك قبلو وال بعده.

ومنها ما حكاه بعض أوالد القاضي العبلمة ا١تفيد ٚتاؿ الدين سعيد بن صاحل ا٢تبل وىم 
وف بصعدة دارىم مبلصقة الدار اليت فيها ولد اإلماـ عليو السبلـ السيد صفي يومئذ ساكن

الدين أٛتد حفظو اهلل وىم ٚتاعة من ذكور وإناث أهنم ٝتعوا يف الدار اليت فيها ابن اإلماـ 
عليو السبلـ يف ليلة موت اإلماـ عليو السبلـ أو فيما بعدىا قراءة القرآف كأهنا من ٚتاعة 

 أصوات الصبياف كثَتة فظنوا أف ٍب من يقرأ يف بيت اإلماـ وأف أحداً ألـز بأصوات أقرب إىل
بالقراءة فيو كما جرت العادة يف بعض األوقات أنو قد يطلب من ٛتلة القرآف من يدرس 

يف البيت الذي يسكن فيو ابن اإلماـ أو أحد أوالده خصوصاً ليلة اٞتمعة وحُت ظنوا ذلك 
م الذي ىم فيو بناء على أف تلك القراءة آنس ومل يكن أحداً اجتمعوا ىم للقراءة يف بيته

يقرأ يف ذلك الوقت حيث ٝتعوا القراءة، وٝتع أيضاً غَت ا١تذكورين قراءة يف غَت اٞتهة اليت 
 ٝتعوا فيها وىي من ذلك القبيل. انتهى.

د و٦تا ظهر واشتهر ما روى غَت واحد عن اٟتاج الفاضل مشس الدين وعمدة اجملاىدين أٛت
بن عواض رٛتو اهلل أنو أتاه آٍت يف ليلة موت اإلماـ عليو السبلـ أو اليت قبلها فأيقضو مراراً 
يقوؿ: مات صاحبك، أو قاؿ: أدرؾ صاحبك قاؿ فعلمت أنو اإلماـ فاشتد يف طريقو وقد 



سار أوؿ مرحلة من صعدة إىل الفقمُت ٦تا يلي ببلد عذر ووصلو ا٠ترب باٟتقيقة فسقط يف 
  يقدر بعد ذلك الوصوؿ إىل شهارة إال ثاٍل يـو أو ثالث.موضعو ومل

وأما قضية النور الذي طلع على قربه الشريف سبلـ اهلل عليو يف أوؿ عاـ ثبلثُت وألف 
ـ[ فمشهور، وصفتو ما رأيت ابتداه وقد خرجت من سعداف بعد العشاء اآلخرة 1621]

[ وأمامي الشيخ الفاضل عبد 494/بغلس أريد دار العقبة وكاف فيو بييت يف تلك ا١تدة ]ؽ
اهلل بن أٛتد اٟتارثي رٛتو اهلل كلنا كنا عند الفقيو الفاضل عماد الدين وأبو ا١تساكُت ٭تِت 
بن ٤تمد بن حنش رٛتو اهلل، وكاف يف الناس قل يف تلك األياـ يف شهارة احملروسة، وكاف 

فرأيت كواو القبة  الشيخ ا١تذكور أوؿ خارج من خرج من الباب وقد غطى رأسو لرياح
ا١تقدسة وىي كما عرفت من العمارة والباب معمور ْتجارة أيضاً ٍب الكواو ]ومل تبوب[ 

وقد مؤل الطياؽ نور ٣تموع أبيض مثل قرع ا٠تريف الصايف وازدحم فيها كأنو العطب 
ا١تنفوش فناديت الشيخ عبد اهلل وقلت لو: أترى ىذا يف القبة فالتفت ٨تو النور وقاؿ ىذا 

جل من ا١تغفلُت أو كما قاؿ قد نذر بأرطاؿ لباف فأوقده مرة واحدة، ومضينا وأصبح ر 
الصبح والناس يتحدثوف بأنو كرب وعظم حىت رآه من كاف يف شهارة، ٍب رأوه إىل أقر أيضاً 
يف احملطة ا١تنصورة وٖتدث الناس بو وعدت إىل اإلماـ ا١تؤيد باهلل عليو السبلـ وكاف عنده 

ء والعلماء منهم سيدنا العبلمة الزاىد القدوة عز الدين ٤تمد بن عبد اهلل عدة من الفضبل
ا١تعروؼ بالغشم نفع اهلل بو فسألٍت عن ىذا النور فأخربتو بأولو وإ٪تا ٝتعت انتهاؤه من 

ألسنة الناس فتحرؾ لذلك كثَتاً ٍب كتب هتنئة إىل موالنا ا١تؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو، وتكلم 
ٔتا ال أضبطو، وأخربٍل أيضاً سيدنا العبلمة صفي الدين أٛتد بن سعد الدين  يف ىذه ا١تنقبة

 أطاؿ اهلل عمره أنو رأى

مرة أخرى على القبة نوراً يضيء، وبقي مدة وذلك يف الليل وكاف معو عند ذلك بعض 
 الفضبلء والعلماء. انتهى.

واب ومل تفتح إال لرسولُت رجعنا إىل ما كنا فيو، ٍب إف اإلماـ عليو السبلـ أمر بتغليق األب



خفيفُت ٫تا قاسم بن طاىر ا١تذعوري واٟتاج صاحل بن عبد اهلل بن أيب شفلوت أحد 
حجاب اإلماـ عليو السبلـ ووجهت الرسائل ا١تتضمنة للدعوة عقيب التعزية إىل ٚتيع ببلد 

ة لو الزيدية ٦تن يف جانب اإلماـ عليو السبلـ و٦تن ٖتت سلطاف العجم، وعُت ألخذ البيع
يف صعدة احملروسة باهلل القاضي العبلمة الصدر ٚتاؿ الدين سعيد بن صاحل ا٢تبل ا٠توالٍل 

رٛتة اهلل عليو فسارع إليها الناس على طبقاهتم وتلقوىا ٔتا ٭تق من التبجيل والتعظيم، وكاف 
م، أوؿ مبايع موالنا صفي الدين أٛتد بن أمَت ا١تؤمنُت حفظو اهلل كما أخربٍل الربد وغَتى

و١تا بلغ السيد العبلمة صاـر الدين داود بن ا١تهدي ا١تؤيدي رضواف اهلل عليو ذلك دىش 
[ 495وعظم عليو األمر حىت ركب إىل العشة، واجتمع بو كثَت من أىل الفضل ]ؽ

وتبلمذتو وإخوانو بنو ا١تؤيد فظنوا أنو بدا لو بدو ويدعو إىل نفسو كما فهمت من سياؽ 
اطب بو موالنا اٟتسن رٛتو اهلل يف صعدة فخرج هبم إىل مكاف حديث منو رٛتو اهلل ٮت

جامع يف الفضاء وخطبهم وبايعهم لئلماـ عليو السبلـ ٚتيعاً وأخربىم إ٪تا خرج على تلك 
الصفة إال لعظم ما ورد عليو من الغم، فكاف ذلك ٦تا أصلح اهلل بو الشاـ الداخل، وكاف 

ة من األعياف والفضبلء مثل السيد العبلمة أٛتد يف صعدة احملروسة باهلل يف تلك ا١تدة عد
بن ا١تهدي ا١تؤيدي، والسيد الفاضل العامل أٛتد بن ٤تمد بن عز الدين والسادة آؿ 

 الطيب، والسيد

العبلمة أٛتد بن ٤تمد بن صبلح القطابري، والقاضي العبلمة عماد الدين ٭تِت بن أٛتد 
د مشس الدين أٛتد بن ٭تِت، واٟتاج الفاضل بن حابس اٟتاكم، وولده العبلمة اٟترب اجملته

 العبلمة أٛتد بن علي دعيش وغَتىم.
و١تا وصلت جوابات صنعاء بتماـ الصلح وتقرير قواعده وحكي أهنم اجتمعوا وائتمروا بينهم 

فأشار ٚتهورىم بأف الصلح خَت وال يلد األسد إال شببلً أو كما قالوا، وأخربنا الربد 
ياـ وكذا حي موالنا اٟتسن رضواف اهلل عليو قرر ٚتلتو وما يفهم وا١تًتددوف يف تلك األ

صدؽ الرواية من غَت أف أٝتع بسطاً منو سبلـ اهلل عليو أف الباشا ٤تمد طلبو إىل عنده 



وكاف قد طلبو مع عقد الصلح وأطلقو من القيد واعتذر على اإلماـ عليو السبلـ يف عدـ 
جعفر واٍل جعلت شاىداً على نفسي ٞتفعر باشا إطبلقو بأنو يف حبس غَتي يعٍت الباشا 

يف أنو بيدي وديعة للسلطاف، و١تا وصل إليو عزاه وأجل قدره وبقي عنده قريباً من أكثر 
النهار وخاطبو خطاباً حسناً وكثَتاً ما كاف يسمع من حي موالنا اٟتسن رضواف اهلل عليو 

يو اإلماـ عليو السبلـ فاخربه ْتيلتو الثناء على أدبو وكماؿ عقلو ومروءتو، وأنو سألو عن أخ
ومبلغ سنو عند الدعوة، قاؿ: فقاؿ لو أنت يوسف إخوتك وأقسم لو األٯتاف البالغة أنو قد 

أحبو وأنو جاىد يف إطبلقو ٍب أخذ يسود كتاباً إىل السلطاف وإىل وزيره كتاباً فيهما من 
وصلو بصبلت وأجرى لو الببلغة وحسن اللفظ واستيفاء ا١تعٌت ما يعظم من مثلو، ٍب 

 مصروفاً.

نعم، وقد ذكرنا ما وقع مع أىل الفضل من الرزية العظماء والفاقرة الكربى عند وفاة اإلماـ 
عليو السبلـ خصوصاً، وكذلك يف سائر الببلد عموماً من ذلك ما نقل من خط القاضي 

عليو السبلـ رجل مشس الدين أٛتد بن سعد الدين أطاؿ اهلل بقاه أنو وصل يـو وفاة اإلماـ 
[ وقد أخرس ١تا بلغو وفاة اإلماـ عليو السبلـ فلم ينطق بكلمة 496من جبل ىنـو ]

واحدة فوصل حضرة موالنا ا١تؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو وقرأ عليو ىو ومن حضر من السادة 
 والشيعة فلم يكن ثالث ذلك اليـو إال وقد من اهلل سبحانو وتعاىل لو بالعافية وأطلق اهلل
لسانو فلو اٟتمد كثَتاً، ومن الناس من أجراه بطنو دماً عند بلوغ وفاتو عليو السبلـ ومن 

النساء يف ٤تروس الظفَت من ألقت جنينها، ومنهن من ىلكت بعد بلوغ ا٠ترب وحصل مع 
الناس من ذلك أمور ال توصف إال أنو كاف من وصل حضرة ا١تؤيد باهلل زاؿ عنو ذلك 

 .اٟتادث وكشف اهلل عنو

ولنرجع إىل أخبار وفاتو وموضع قربه وقدمنا دعوة موالنا أمَت ا١تؤمنُت ا١تؤيد باهلل سبلـ اهلل 
عليو ١تا تقدـ من مقدـ ذكرىا قبل دفن أبيو سبلـ اهلل عليو فإنو ١تا انتضم األمر أمر موالنا 

٤تمد سبلـ اهلل عليو بأف ٭تفر لو يف منزلو شرقي مسجد الشريف ففرغ القرب وأخرج 



لوات اهلل عليو إىل صرح ا١تسجد اٞتامع وصلى عليو ا١تسلموف ٍب تودع جسده الشريف ص
الفضبلء، ودفن قبل صبلة الصبح ٔتنزلة أو منزلتُت وقامت قراءة القرآف على قربه الكرَل 

أشهراً مع أهنا مل تزؿ إىل يـو الناس، ىذا و٨ترت النحائر وعقرت العقائر وصرفت مع 
تقدـ حىت كثرت فاستحياىا اإلماـ عليو السبلـ وصرفت يف القرب، الصدقات اجملراة كما 

وجعل منها حصة وافرة ألىل العلم والقرآف وعُت ٢تا من بيقبضها ويصرفها وحصل هبا 
 االنتفاع وقد ذكرنا أنو عليو السبلـ أمر للفضبلء فيما ٝتعناه يف ذلك األواف قبل وفاتو.

بن عبد اهلل الغرباٍل خاؿ موالنا اإلماـ ٤تمد  وأما الوالد السيد الفاضل ٤تمد بن ناصر
أطاؿ اهلل بقاه فذكر أنو موالنا ٤تمد ا١تستدعى لوصو٢تم وأف ذلك ٔتشورة أىل الفضل منهم 

 ونصح أف يكونوا ٣تموعهما. واهلل أعلم.

 و١تا تويف سبلـ اهلل عليو واجتمع ا١تسلموف إىل ولده موالنا أمَت ا١تؤمنُت ا١تؤيد باهلل سبلـ اهلل
عليو ذىب عنهم كثَت ٦تا ٬تدوف وقاموا ٔتا ٬تب هلل سبحانو من ا١تسارعة إىل نصرة إمامة 

موالنا ٤تمد سبلـ اهلل عليو، و١تا كاف آخر هنار ذلك اليـو بعيد العصر وصل السيد العبلمة 
شيخ العًتة أمَت الدين بن عبد اهلل رٛتة اهلل عليو فلما رآه الناس طالعاً عليهم من باب 

نصر وىو على بغل موالنا اإلماـ صلوات اهلل وعليو ومعو خادـ اإلماـ عليو السبلـ وشيبو ال
[ من شيب اإلماـ عليو السبلـ وىم يعرفوف أنو أحد شيوخ اإلماـ عليو 497يقرب ]ؽ/

السبلـ و٤تلو منو ومن اإلسبلـ فتلقاه الناس أفواجاً للسبلـ عليو وقل من مل يبك منهم إذ 
القرب الشريف، فجثى عليو وكاف فائدة ومل ٭تضر حاؿ الدفن وزار وأطاؿ، ٍب رآه ٍب قدـ إىل 

تقدـ إىل سعداف فتلقاه من عند اإلماـ عليو السبلـ من العلماء واإلماـ كذلك وال رأيت 
عيناً مل تدمع من أىل الفضل، ٍب جعل يده الطاىرة يف كف اإلماـ عليو السبلـ وبايعو مع 

قاؿ ومن ٢تا بعد اهلل غَتؾ يا ولدي، ٍب صافح العلماء ومن مل  وصولو ومل يقبل مراجعة بل
يسلم قبل ذلك، وكاف اٞتمهور من العلماء يف قراءة البحر الزاخر على موالنا ٤تمد سبلـ 
اهلل عليو يف كتاب النكاح فمن ثالث ذلك النهار عادوا ٚتيعاً لتمامها، وكاف اإلماـ عليو 



كبَتة ا١تسماة بركة اإلمامُت اليت يف الطوؼ القبلي فهم فيها السبلـ قد ابتدأ احتفار الربكة ال
مل يشتغلوا غَت يـو وفاة اإلماـ عليو السبلـ وكذا كل عمل ديٍت أو دنيوي أ٘توه ووصلت 

 اٞتنود اإلمامية من كل جهة وجدد اهلل لئلسبلـ ما كاف قبل وفاتو

عامر بن ٤تمد رضواف اهلل  عليو السبلـ من االجتماع والتماـ، ولقد رأيت سيدنا العبلمة
عليو كثَتاً ما ٭تمل على يده ّتهد جهيد اٟتجارة يف الربكة ا١تعروفة، وكذا كثَت من الشيوخ 
ألجل تأنيس األولياء أف اٟتاؿ ما حاؿ وإرغاـ أنوؼ األعداء أف الباقي أىل الكماؿ، و٦تا 

اؿ اإلسبلـ وا١تسلمُت، رثي بو صلوات اهلل عليو ما قالو القاضي العبلمة البليغ ا١تقوؿ ٚت
وشجاؾ ا١تلحدين علي بن اٟتسُت ا١تسوري رٛتة اهلل عليو وىي اليت يف اللوح على ٯتُت 

 الداخل لزيارتو عليو السبلـ يف قبتو ا١تشرفة وىذه ا١ترثية:
 من اآلف فلتبك العلى والفضائل .... ويهمل إال ذكرىن الفواضل

 ت منها علينا ا١تنازؿسبلـ على الدنيا سبلـ مودٍع .... فقد أوحش
 وأظلمت اآلفاؽ طراً وأكدرت .... علينا لداىي ا٠تطب منها ا١تناىل

 بفيك الثرى يا ناعي اٞتود وا٢تدى .... لقد ىد ركن اجملد ما أنت قائل
 نعيت أمَت ا١تؤمنُت فقل لنا .... أباٟتق إذ مات اإلماـ اٟتبلحل

 لبسيطة ىائلألف كاف ما قد قلت حقاً ألنو .... ٠تطب ألبناء ا
 قلوهبم ٦تا زعمت رواجف .... وأدمعهم ٦تا ذكرت ىوامل

 أمات فما للنَتات طوالع .... وذي الشمس مل تكسف وذوالبدر كامل
 [498]ؽ/

 وىذه اٞتباؿ الشم شا٥تة الذرى .... فما با٢تا إف صدعتها الزالزؿ
 وذي األرض مل ٮتسف هبا وبأىلها .... أحققت أـ قد غاؿ عقلك غائل

 إ٪تا قد قلت حقاً وإننا .... لنعلم أف ا١توت با٠تلق نازؿ بلى



 وإف إىل اهلل العظيم مسَتنا .... وأف قضاء اهلل للكل شامل
 وإف قصارى كل حي إىل الفناء .... وإف ناؿ من دنياه ما ىو آمل

 ولكن رزء القاسم بن ٤تمد .... ىو الرزء ال ما تدعيو الثواكل
 .... وحاميهم إف حوربوا وا١تناضلإماـ بٍت الزىراء درة تاجهم 

 خضم العلـو الزاخرات ومشسها .... إذا أشكلت يوماً علينا ا١تسائل
 ىو العلم ا٢تادي إىل اٟتق والذي .... بو يهتدي من حَتتو اجملاىل

 ىو الغيث غيث ا١ترملُت ومن لو .... أنامل غر سحبهن ىواطل
 انو وىو مائلأقاـ قناة الدين بعد اعوجاجها .... وشيد من بني

 وأطفأ نار الظلم بعد التهاهبا .... وأىلك أسد الكفر وىي صوائل
 وقاد ٟترب ا١تبطلُت كتائباً .... يغطي شعاع الشمس منها القساطل
 وأعمل يف حرب البغاة نوافذاً .... من الرأي ال يبلى ببلىا اٞتحافل

 وقاـ بأمر اهلل جل جبللو .... ومل يثنو عن نصرة الدين عاذؿ
 ال راعو ملك العدو وقهره .... وال صد عنو خؤوف وخاذؿو 

 أٌب كاف لؤليتاـ ٭تنو عليهم .... فما ٢تم إال ىو كاؼ وكافل
 يراىم بعُت ال يرى غَتىم هبا .... وال ىو عنهم ما تقلب غافل

 يفيض عليهم سحب فيض نوالو .... إذا خلفتهم عن نداه ا١تخائل
 تهم قبل النزوؿ الفضائلوإف نزؿ العافوف سدة بابو .... تلق

 وإف أبصروا يوماً بياض جبينو .... ٕتلت غمـو عنهم وببلبل
 فمن علمو ٘تبل عليهم مسائل .... ومن جوده ٕتري إليهم جداوؿ
 فيشفي سقيم اٞتهل ترياؽ علمو .... وٖتيي قبيل الفقر منو النوافل
 بليد بليغ القوؿ ما ىو قائل .... وينسى ٚتيع الفعل ما ىو فاعل

 و٭تتقر الدنيا احتقار ٣ترب .... يرى أف ما ىو فيها وحاشاه باطل



 فبل لشهي الزاد تطرب نفسو .... وال ا١تلبس الباىي تراه ٭تاوؿ
 [499]ؽ/

 إذا قدموا يوماً إليو طعامو .... يقوؿ أما غَتي لو اليـو آكل
 وإف قيل ىذا سائل فكأ٪تا .... سروراً بو أدت لو ا٠ترج بابل

 أفواجاً إليو كأ٪تا .... هتب هبم داع إىل اٟتق حافلترى الوفد 
 فمن آيب يثٍت عليو بفعلو .... ومن قادـ قد أنصبتو اجملاىل

 فذا باٝتو يرجى ا١تطي مؤمبلً .... وذا باٝتو ٭تدو هبا وىو قافل
 صفات لو لو أف معشار عشرىا .... ٖتلى هبا ذا ا٠تلق مل يلق خامل

 ... فعند التناىي يقصر ا١تتطاوؿفدع عنك تعداداً لذكر صفاتو .
 وإف كنت سحباناً بياناً و٢تمة .... ألنك يف مدح اإلماـ لباقل

 فيا يومو ماذا ىدمت من العلى .... بك انزاح عنا منو تلك الشمائل
 ويا غاسليو كيف قمتم بغسلو .... أيقوى بتقليب الشوامخ غاسل

 ثهبلف حاملويا حامليو كيف سرًب بنعشو .... أيا عجباً ٘تشي ب
 ويا قربه كيف اتسعت لشخصو .... وقد كاف ْتراً ما لو الدىر ساحل

 أبا حسن من للعلـو ونشرىا .... ومن ذا بنور اٟتق عنها ٬تادؿ
 أبا حسن من للشريعة إذ وىت .... عراىا وخاف الدين لص ٥تاتل
 أبا حسن من للمعايل فقد وىت .... كواكبها واهند منها ا١تعاقل

 ذا عن الدين يتقى .... وبا١تشرفيات الرقاؽ يقاتل أبا حسن من
 أأنساؾ ال واهلل يا ابن ٤تمد .... إىل أف يهيل الًتب فوقي ىائل

 أصرب نفسي إف تفيض دموعها .... وبيٍت وبُت الصرب عنك مراحل

 أما كاف يل من غَت عطفك حافظ .... ويل من ندا كفك ظل ووابل
 ذا اجتمعت يوماً لديك احملافلوكنت أنا ا١تدٍل وغَتي مبعد .... إ



 ففارقتٍت والقلب مٍت ذائب .... عليك ودمعي من عيوٍل سائل
 عليك سبلـ اهلل ما اهنل واكف .... من ا١تزف أو غنت بأيك ببلبل
 وصرباً بٍت ا١تنصور صرباً فإ٪تا .... بكم يقتدي يف النائبات األماثل

 مشوس كوامل لئن رفعت مشس إىل اهلل منكم .... لقد أشرقت منكم
 وقاـ بأمر اهلل منكم مؤيد .... طليع ْتق اهلل يف ا٠تلق عادؿ

 إماـ يهاب الناس سطوة بأسو .... ويرجوه أيتاـ الورى واألرامل
 [500]ؽ/

 أعز الورى قدراً وأرفعهم عبلً .... وأٝتحهم إف ظن با١تاؿ باخل
 ىلفبل البحر ٭تكيو إذا جاء سائل .... وال الطود ٭تكيو إذا خف جا
 وعن علمو فاسأؿ إذا كنت جاىبلً .... ٗتربؾ عنو كتبو والرسائل

 ومن رأيو واهلل يكؤل ذاتو .... سيوؼ على أعدائو وذوابل
 إذا امتنعت يوماً علينا مطالب .... بعثنا إليو عزمة فتساىل

 أىب إىل نصر ا٢تدى فأجابو .... أكأبر أبناء الرسوؿ األفاضل
 . ولبتو ١تا أف دعاىا القبائلوأشياعهم أرباب كل فضيلة ...

 فذا وارد منهم إليو مبايع .... وذا صادر يثٍت الدعاء ويواصل
 فيا رب بلغو الذي ىو آمل .... وحطة فبل تسطو عليو الغوائل
 وألبسو تاج ا١تكرمات فإنو .... حقيق ٔتا قد قاؿ من قبل قائل

 وإٍل وإف كنت األخَت زمانو .... آلت ٔتا مل تسطعو األوائل
 ٛتاية دين اهلل جل جبللو .... أدافع عنو جاىداً وأنازؿ

 وإنصاؼ مظلـو وتشريد ظامل .... بكفرانو اآلف يب يقاتل
 ونشر علـو اآلؿ صلى عليهم .... أال ٫تهم ما حن عود مطافل

 وإٍل لعبد خاضع ٞتبللو .... على عنقي قيد ا١تذلة جاعل



 القعساء يعنو ا١تطاوؿ ودـ يا أبا ٭تِت مدى الدىر سا١تاً .... لعزتك
 وداـ لنا من إخوة لك سادة .... غطارفة غر ٛتاة مقاوؿ

 إذا ما انتدوا يـو ا١تفاخر أخرسوا .... بذكر ا١تعايل عنهم من يفاضل
 وإف ركبوا يوماً فمن ذا يصاوؿ .... وإف بذلوا يوماً فمن ذا يساجل

 فساكل ىم السابقوف ا٠تلق يف كل غاية .... وال غرو إف جلوا وأعيت
 ودمت ٢تم كنزاً وداموا لنا غناً .... يذاد هبم بؤس وٮتصب ماحل

 
يتلوىا مرثية السيد العبلمة مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن صبلح بن ٭تِت القطابري أطاؿ 

 اهلل بقاه وأعاد من بركاتو:
 خطب أمل بأىل األرض عن كمل .... ففرج اهلل ذاؾ العسر يف عجل

 زف .... وألسن تضحك من روح ومن حذؿفالعُت تبكي من غم ومن ح
 فاعجب لرزء عظيم الشأف خالطو .... غوث أغاث بٍت الدنيا بلى مهل

 [ وذلك ا٠تطب إف تثبت كراىتو .... باٞترب ىذا فهذا غاية األمل501]ؽ/
 ولوعة الكرب ٦تزوج بغصاصها .... بسلوة القلب عن ورع وعن وحل

 د ماء الرضاء يطفيء لظأ الشعلويف اٞتوانح نار اٟتزف يشعلها .... وبر 
 وكل قلب لو يف حاؿ علتو .... ذكر يسر بو يشفي من العلل

 ويف الوجوه انتقاع من كآبتها .... والبشر يلبسها عن كدرة ا٠تجل
 أمراف ما ٢تما ند لعظمها .... ضداف قد مزج ا١تر بالعسل

 إماـ حق ثوى اختيار اإللو لو .... فقاـ من بعده من ليس بالوكل

 ذاؾ اإلماـ دعاه اهلل تكرمة .... وذا إماـ دعا أرىب على زحل
 ذاؾ اإلماـ الذي عمت رزيتو .... وذا الذي ذاد عن زيغ وعن زلل

 ذاؾ الذي ىد ركن الدين مصرعو .... وذا الذي شاده بالبيض واألسل



 ألف فقدنا إماماً كاف قدوتنا .... فقد وجدنا إماـ العلم والعمل
 موقعو .... فقد شفينا ّترب اٟتادث اٞتلل ألف دىينا ٓتطب جل

 ألف مضى القاسم ا١توىل اإلماـ لقد .... أبقى لنا خلفاً للمؤمنُت ويل
 يا دىر أف رعتنا فيمن قبضت فقد .... جادت يداؾ لنا عن ذاؾ بالبدؿ

 مثبلً ٔتثل يداً يادىر نابيد .... فهل لذلك يا للناس من مثل
 .. أيديك إذ فتكت يف ذلك الرجللكن أنا شدؾ الرٛتن كيف سطت ..

 وكيف نلت الذي قد نلت منو فلم .... ٕترع ١تصرعو ا١تشجي ومل هتل
 أما علمت بأف اهلل فضلو .... على الربية من حاؼ ومنتعل

 أما علمت بأف اهلل أكرمو .... واختصو با٢تدى من خاًب الرسل
 عليأما علمت ٔتا قد حاز من شرؼ .... وراثة من أمَت ا١تؤمنُت 

 أما علمت بأف الدين قاـ بو .... وكاف أشفى على التعطيل وا٠تطل
 أما علمت ٔتا أحياه من سنن .... برغم كل شقي فاسق دغل
 وما أمات بعوف اهلل من بدٍع .... ببل تواٍف وال عجز وال ملل

 أما علمت بأف األرض طهرىا .... من كل رجس بسهل القاع واٞتبل
 [502]ؽ/

 نا بأنفسنا .... وما لدينا من األمواؿ والنفلىبل قبلت الفدى م
 ىبل قبلت الفدا بالكل من ولٍد .... ومن ٛتيم ومن صحب ومن خوؿ

 ىبل قبلت الفدا من بالناس أكثرىم .... فرب فرد يفي با٠تلق عن كمل
 لكن حكم إلو العرش ليس لو .... رد ٔتكر وال شيء من اٟتيل

 أخريات الناس باألوؿوأمره نافذ فبنا بأٚتعنا .... وملحق 
 وال ٣تاؿ ٟتي ا٠تلود ولو .... عبلية اجملد أعلى شامخ القلل

 لو كاف باجملد ٗتليداً لدى شرؼ .... مل يربح الدىر موالنا ومل يزؿ



 فأٛتلي جزعاً يا نفس واصطربي .... فا١ترء ما عاش إال بعد وامد األجل
 ضل ا١تكرمات جليألف ثوى القاسم ا١تنصور أف لو .... ٧تبلً كرٯتاً بف

 مضى وأبقاه فيننا كي يكوف لنا .... عزاً إذا رامو األعداء مل ينل
 فقاـ فينا بأمر اهلل منتصباً .... من عز ال خور فيو وال ميل

 فضم مشل ذوي اإلسبلـ ٣تهتداً .... هلل من ناعش للدين ٦تتثل
 وحل عقدة روع كاد يهلكنا .... لوال تدارؾ لطف الواحد األزؿ

 ا١تؤيد موالنا الذي شهدت .... لو ا٠تبلئق يف األمصار واٟتللأعٍت 
 من زاده اهلل تعظيماً وألبسو .... من ا٠تبلفة حىت أشرؼ اٟتلل
 الزاؿ يزداد تأبيداً وبسط يٍد .... على نعيم جزيل دائم ىطل

 نعم وحاشاه ٦تن يعزيو إذا .... وأف ٭تل بو شيء من اٟتلل
 .. أعلى ا١تراتب يف ٣تد ويف نبلكذاؾ أخوتو السادات أف ٢تم ..

 سادات آؿ رسوؿ اهلل قادهتم .... فالنص فيهم بأنواع الكماؿ جلي
 شم األنوؼ مطاعيم مطاعنو .... حاموا ا٠تبلئق با٠تطية الذيل

 أبوىم القاسم الزكي وصنوىم .... داعي األناـ ال ىدي واضح السبل
 ما كيَّف العذؿفهل لذي الفخر من مثل ومن شبو .... حاشاه عن مثل 

 فاهلل ٭تفظو يكؤل و٭تفظهم .... لو كفاة مضاة القوؿ والعمل
 وقد أسر الذي يف السجن طاؿ بو .... ما ذاؽ با١تنع من غم ومن ثقل

 نرجوا من اهلل من افراجو سرعاً .... كسرعة اللمح باألبصار وا١تقل
 يلنعم وال زاؿ عوف اهلل ينصرىم .... على ا١تعادين أىل ا١تكر والغ

 ٍب الصبلة على ا١تختار من مضر .... ما سبح اهلل يف األسحار واألصل
 وآلو الطيبُت الطاىرين معاً .... ما غرد األيك يف صبح ويف طفل

 



[ سعد الدين 503ومن ذلك أيضاً قوؿ القاضي األجل األكمل األعلم الفصيح ا١تقوؿ]ؽ/
 بن اٟتسُت ا١تسوري رٛتو اهلل تعاىل:

 أراد .... ليس ٟتكم اهلل يف ا٠تلق راداٟتمد هلل على ما 
 وإف رزينا فلنا أسوة .... بشافع العامل يـو التناد

 ما ىذه الظلمة ماذا السواد .... ما ىذه اٟتَتة ماذا السهاد
 ما للعيوف استعربت بالبكا .... ىل حشيت أجفاهنا بالقتاد

 ما با٢تا تبكي عقيقاً وما .... تكتحل أجفاهنا بالرقاد
 ه الغر من ىاشم .... كأ٪تا سف عليها الرمادما لوجو 

 ما للكراـ الشم من يعرب .... قد ألبست كرىاً ثياب اٟتداد
 ما لليتامىمثل فقع الفبلة .... ذالً وكانوا قد أنيلوا ا١تراد

 ما للمساكُت غدت حَتة .... هتيم مثل ا٢تيم يف كل واد
 شادما لعلـو اآلؿ أضحت كذا .... مهجورة بعد ا٢تدى والر 

 ما للمحاريب وأرباهبا .... كأ٪تا قد رميت بالكساد
 ما لبٍت ا١تختار مل يصربوا .... والصرب من مثلهم يستفاد

 ما لذوي اٟترب وقد أصبحت .... تذري دموعاً من سواد ا١تداد
 ما للعذارى أصبحت ثكبلً .... ومل ٘تخض ليلة عن والد

 ت يف ازديادما ٞتميع ا٠تلق مل يكففوا .... دموعهم بل أصبح
 ما للمواضي ثلمت حدىا .... كانت بعهدي ماضيات حداد

 ما ٞتياد ا٠تيل قد فسكلت .... وقبل كانت سابقات جياد
 أىذه الساعة قد فاجأت .... أـ ىذه أشراط يـو ا١تعاد
 أـ صدؽ الناعي ٔتا قالو .... فهذه عظمى رزايا العباد

 النآد إف كاف حقاً ما أتى أنو .... جزعنا أـ اللهيم



 يا و٭تو كيف نعى من نعى .... لقد أتى با١تعظبلت الشداد
 مات الذي كنا بو نتقي .... حر وطيس اٟترب يـو اٞتبلد

 مات الذي كاف غياث الورى .... إذا استغاثوا بالسنُت اٞتماد
 إمامنا ا١تنصور باهلل من .... دؿ على طرؽ العبل والسداد

 ف براً بكم يا عبادفيا عباد اهلل نوحوا على .... من كا
 [ يا يومو كيف فجعت الورى .... ىل أنت يف األياـ يـو التناد504]ؽ/

 مات أمَت ا١تؤمنُت الذي .... سعى إليو الناس مثل اٞتراد
 ال غرو إف مات لنا أسوة .... ّتده ٍب أبيو اٞتواد

 ىل ىاجو شوؽ إىل صنوه .... اٟتسن احمليي لكنز الرشاد
 .... ٭تيي الذي قد كاف نعم ا١تعاد وصحبو مثل عماد ا٢تدى

 وغَته من فضبلء الورى .... أشياخ علم منهم يستفاد
 تتابعوا طراً بعاـ معاً .... ال كاف ذاؾ العاـ ٦تا يعاد

 والناس يف ا١توت كخيل الطراد .... فالسابق السابق منها اٞتواد
 وا١توت نقاد على كفو .... جواىر ٮتتار منها اٞتياد

 تطع بعده .... صرباً وليت الصرب عنا أفادلكننا مل نس
 ٛتداً لرب حكمو نافذ .... فما ٟتكم اهلل يف ا٠تلق راد

 واٟتمد هلل على ما قضى .... واٟتمد هلل على ما أراد
 يا معشر اإلسبلـ ال تقنطوا .... فإف هلل تعاىل مراد

 يا أيها الناس اتقوا ربكم .... فإف تقوى ربنا خَت زاد
 من ربنا .... دواـ موالنا طويل النجاد وبعد فا١تسؤؿ

 العامل العبلمة ا١تنتقى .... موطؤ األكناؼ جم الرماد
 من أٚتع الناس على فضلو .... وفاؽ أىل العصر طراً وزاد



 ٤تمد من مثلو يف الورى .... من شيد الدين اٟتنيفي وشاد
 من جاءه يسأؿ عن علمو .... راح وقد ألقى إليو القياد

 ألو حاجة .... عاد بطُت ا٠ترج ٦تا أفادأو جاءه يس
 أو جاءه يسألو صفحة .... عن ذنبو من عليو وجاد

 جاد على العامل فاستبشروا .... بكثرة ا٠تَت ومن جاد ساد
 ساد ٚتيع الناس ١تا غدا .... مطهر الفعل مزيل الفساد

 فيا أبا ٭تِت بلغت ا١تٌت .... وكلنا يبلغ منك ا١تراد
 ت الذي .... لواله ركن الدين قد كاف مادويا نصَت الدين أن

 يا حارس اإلسبلـ أنت الذي .... حفظت ىذا الدين عن أف يكاد
 

[ سيغلبوف، و١تا أتتهم العاديات بالقارعة، د٫تتهم لشدة ذلك الغاشية، وحُت 505]ؽ/
علموىا اٟتاقة طفقت كل فرقة منهم جاثية، و١تا ناز٢تم ٛتاـ اٟتقيقة ضاؽ علي ناز٢تم 

از، وأجروا تلك القضايا على القياس، وحكموا فيهم السيف فجاز، فللو تلك الفتية اجمل
ا٢تامشية اليت ما برحت رافعة ألعبلـ ا٢تدى، مسقية ألعداء اهلل مياة الردى، وما برح فيهم 

 البلحق يقفو السابق والولد ينحو أثر الوالد الصادؽ، وهلل القائل:
 مشابو أباه فما ظلمشابو معدي أباه يف الكـر .... ومن 

 
 واآلخر:

 ويريب ناشيء الولداف فينا .... على ما كاف عوده أبوه

فرعياً ٢تا فرقة ما زالت من مظامل، ورفعت من مآٍب، فجزاىم اهلل أحسن اٞتزاء، وأخزى 
أعداء دين اهلل أخشن اٞتزاء، فبل برحوا يرفعوف ما ا٩تفض من أحواؿ ا١تسلمُت، ويعرفوف ما 

الدين، وٯتنعوف ٛتى اإلسبلـ بالعدؿ الظاىر وا١تعرفة، ويصرفوف عنو كل نكر من أعبلـ 



على ويصفونو بكل صفة، ٔتن اهلل ذي اإلفضاؿ، ؤتحمد وآلو خَت آؿ، علم ما من اهلل بو 
، فحمد اهلل  على عباده من النعم، وما أفاضو على ببلده على أيدي أىل ىذا البيت األكـر

عم اهلل تعاىل وادكر، ودعا ١تن جاىد يف اهلل حق تعاىل جزيل اٟتمد وشكر، وعرؼ ن
جهاده، وسعى يف إصبلح عباد اهلل وببلده، و١تن ٚتع تلك الفضائل يف ىذا الكتاب، 

 والغزوات ا٢تائبلت الصعاب.
 وقائع من بدر آؿ النيب .... يذكرؾ النهرواف وصفينا

 يقوؿ للراوي هبا ال تصف .... يف تلك من ىوؿ وصف فينا
 

ىذا الكتاب طرباً، ومؤل أحشاءه عجباً، و٘تتع بروحو ور٭تانو، وارتاح برياضو  و١تا ىزه
 وجنانو، أخذ القرطاس والَتاع، وكتب مع قصور الباع:

 يا أيها السفر الذي قد حوى .... ما مل ٭تزه قبلو من كتاب
 هلل منشيك الذي مل يزؿ .... يودع يف طيك أياً غراب

 .. والدىر يأٌب أبداً بالعجابقد جرت يف ذا السفر يا سادٌب ..
 آمن آلؿ صيغ أـ عسجد .... أـ عسل ألفاظو أـ رضاب
 أـ روضة ىاتيك أـ جنة .... لكل عُت ما عليها حجاب

 [506]ؽ/
 أـ تلك أزىار على دوحة .... أـ ذاؾ ترب أـ ٞتُت مذاب

 يا نثرىا اٟتايل ويا نظمها .... السعايل ويا جوىر ذاؾ ا٠تطاب
 قد أجوبت .... عليك ١تا جرت كم من نصابإف زكاة اٟتسن 

 سحرتٍت أطربتٍت صرت من .... حسنك حَتاناً فما يل جواب
 ماذاؾ نثراً ونظاـ بلى .... راح بكاسات عبله حباب



 فقد حوى أخبار آؿ النيب .... األطهار من خصوا بنص الكتاب
 كالقاسم ا١تنصور سم العدا .... وفارس ا٢تيجا ليث الضراب

 الدين من بعدما .... أضحت مباينة ٚتيعاً خراب ٤تيي رسـو
 قاـ فجلى نوره ظلمو الفحشا .... وأحيا الدين بعد الذىاب
 أزاؿ قوماً ما اتقوا رهبم .... والخشوا يف اٟتشر سوء اٟتساب
 كم فاحش جاءوا بو ظاىراً .... وكم رؤوس أذىبوا عن رقاب

 الشظابفقاـ فيهم قاسم قاٝتاً .... ىاماهتم حقاً ٔتاضي 
 مفوض األمر إىل ربو .... وقابل التوب شديد العقاب

 وقاـ ال يرجو سوى اهلل رب .... العرش ريب من إليو متاب
 وإف موالؾ يضل الذي .... يشاء ويهدي من إليو أناب

 فصاؿ فيهم مثل ليث الشرى .... كم مرة قد أشرقوا باللعاب
 بوكم ٫تاـ أسد باسٍل .... من نسلو أ٨تب أصبلً وطا

 كالقائم الندب إماـ الورى .... ٤تمد ا٢تادي لنهج الصواب
 كم جرع األعداء من غصة .... أبدت أموراً ىائبلت صعاب

 ضاءت بو األقطار وازينت .... وظلت اآلفاؽ طراً رواب
 والسادة األطهار أصناؤه .... كأهنم عن كمل أسد غاب

 ف الشبابفاذكر علياً ذا السماحات .... وا١تقتوؿ ظلماً يف زما
 مع حسن ذي الفخر من .... طبقت شهرتو والذكر كل الوطاب
 يا حسناً بالعلم سدت الورى .... فتحت من مشكلة كل باب

 طهرت أرض اهلل من مارؽ .... شردت يف اآلفاؽ أىل الكذاب
 كذا حسُت ذو اٟتجا من غدا .... لعلم آؿ ا١تصطفى كالعباب

 طوراً قاطعاً للرقاب ٮتوض ْتر العلم طوراً وْتر .... الضرب



 [507]ؽ/
 وأٛتد ذو الفضل من قرعت .... أعداؤه من فعلو كل ناب

 ما برحوا يسقوف أعداءىم .... كأس ا١تنايا والغصيص الشراب
 كم مزقوا يف األرض أعداء دين .... اهلل بالسمر وخيل عراب

 كم حكموا فيهم رماح القٌت .... تصميمهم شزراً وكم من سكاب
 دات ومن .... بنادؽ تصرعنكم من مصابوسابغات مسر 

 وكم جيوش مثل سراب القطا .... حلت ومرت مثل مر السحاب
 كم بطل فيهم وكم ضيغم .... يرمي األعادي أبداً كالشهاب

 ما طمع األعداء فيهم سوى .... ما يطمع الطامي بلمع السراب
 وكمل الباري بنور من اآلؿ .... إماـ خَت داع ٣تاب

 يل نور ا٢تدى .... والدافع الكرب إذا ا٠تطب نابالقائم إٝتاع
 أكـر بو من طود علم ٝتى .... أكـر بو من ليث حرب نقاب
 ال زاؿ يف العامل ٭تيي بو .... ما جاء يف السنة أو يف الكتاب
 وال أزاؿ اهلل عنهم بٍت ا١تنصػ .... ػور ٭تموا ا٠تلق ٦تا أصاب

 اً بكل الرقابىم أىل بيت طاىر مل تزؿ .... نعماؤىم طوق

 ىم سادة سادوا وشادوا منار .... الدين فاألجرىم والثواب
 فازوا لدى الرٛتن يف جنة .... طوىب ٢تم فيها وحسن ا١تآب
 وفاز أعداىم بتخليدىم .... يف النار يسقوف أشد العذاب
 وإف ذا اجملد وفخر ا٢تدى .... مطهراً ٧تل الكراـ النجاب

 . ٥تلداً يف طي ىذا الكتابأبقى ٢تم ذكراً غدا طيباً ...
 وأوضح اإلنكار من فخرىم .... فما على أوجهها من نقاب

 وألبس العلياء من ذكرىم .... والدين والدنيا ثياباً قشاب



 فاهلل ٬تزيو ويعطيو يف .... الدارين ما يأملو من طبلب
 ىذا وصلى ربنا دائماً .... على شفيع ا٠تلق يـو اٟتساب

 ة .... وما تلى التالوف أـ الكتابما غرد الطَت على أيك
 

حررت يف أياـ خبلفة موالنا أمَت ا١تؤمنُت، وسيد ا١تسلمُت، ا١تتوكل على اهلل رب العا١تُت 
 إٝتاعيل بن أمَت ا١تؤمنُت حفظو اهلل آمُت.

قاؿ منشي ىذه األبيات: فرغت من إنشاء ىذه القصيدة لعشر مضت من شهر 
 وألف من ا٢تجرة النبوية على صاحبها أفضل [ ربيع األوؿ سنة ٜتسة وستُت508]ؽ/

 السبلـ.

 ملحق: مؤلفات اإلماـ القاسم بن ٤تمد
 الوصية السنية الزكية

 ا١تقنع يف علم أصوؿ الدين ا١تطلع على مذاىب العلماء ا١تتكلمُت.
 مرقاة الوصوؿ إىل علم األصوؿ.

 مستخرج كتاب التفريع.
 نبذة يف تفسَت القرآف.

 ألوىاـ.كتاب ذـ األىواء وا
 ْتث يف من كمل عقلو من األطفاؿ.

 التحذير للعباد من معاونة أىل البغي والفساد.
 تفسَت القرآف.

 اٞتواب ا١تختار على مسائل عبد اٞتبار.
 جواب السؤاالت الصنعانية عن االختبلفات االعتقادية.

 الدرر يف معرفة اهلل سبحانو وتعاىل.



 ٟتاجب.طرفة الراغب يف اإلعراب عن مقدمة ابن ا
 القصيدة ا١ترسومة باستفتاح الفرج.
 مرقاة الطبلب إىل علم اإلعراب.

 أربعوف حديثاً يف العلماء وا١تتعلمُت.
 اإلرشاد إىل سبيل الرشاد يف طريق أعماؿ العباد عند فقد االجتهاد.

 أساس األساس ١تا ٬تب تقدٯتو من صحيح عقائد األكياس.
 األساس لعقائد األكياس.

 ل بكشف اإللباس.األساس ا١تتكف
 أسانيد اإلماـ ا١تنصور باهلل القاسم بن ٤تمد.

 االعتقاد ْتبل اهلل ا١تتُت القاضي بإٚتاع ا١تتقُت.
 أبيات يف ذـ الفنت.

 اإلجازات يف تصحيح األسانيد والروايات.
 ْتث يف كتاب الشايف وسبب تأليفو.

 مايل أيب طالب.بغية الطالب وٖتفة الراغب يف األحاديث األربعُت ا١تتزعة من أ
 القصيدة الفريدة.

 الكامل ا١تتدارؾ يف بياف حاؿ الصد يف ا٢تالك.
 حتف أنف اآلفك.

 نقل بعض طرؽ اإلماـ القاسم يف اإلسناد.
 القصيدة ا١ترسومة باستنتاج الفرج.

 جوابات أمَت ا١تؤمنُت على مسائل الشاؾ يف القرآف.
 سؤاالت واٞتواب عليها .
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